KIDS AKTIEF NIEUWSBRIEF

Kids Aktief heeft i.s.m. Nike een
6 tegen 6 voetbaltoernooi georganiseerd in de Amsterdam Arena!
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KIDS AKTIEF BEWEEGT KINDEREN!

Kids Aktief is een aktiviteitenaanbieder die zelfstandig opereert, en daarnaast
organisaties als gemeenten, naschoolse opvang en scholen bedient met sportieve
programma’s gericht op kinderen. Hierbij betrekt Kids Aktief zowel sportopleidingen
als lokale sportverenigingen. Een opzet die voor Nederland uniek is!

NEWS FACTS

• Ook dit jaar organiseert Kids Aktief weer
verschillende toffe sportkampen in de zomervakantie! Er is keus uit een 3-daags Paardrijkamp, 3-daags Mixed Action Camp,
3-daags Voetbalkamp, 3-daags Hockeykamp, 3-daags Beach/Surfkamp en een
5-daags Zwemkamp. De sportkampen vinden
plaats in de weken 1,2,5 & 6 van de zomervakantie. Check de flyer, site en het inschrijfformulier
voor de exacte data van jouw sportkamp!
• Afgelopen periode is Kids Aktief elke woensdag
langs verschillende basisscholen in Amsterdam
Zuidoost geweest voor de Soccer Road Show.
Dit maatschappelijk project stond in het teken van
extra sporten en hierbij lag de focus op voetbal. Als

afsluiting van de Soccer Road Show heeft Kids
Aktief in samenwerking met Nike op 4 mei
een 6 tegen 6 voetbaltoernooi georganiseerd in
de Amsterdam Arena! Er waren 4 leeftijdscategorieën, een ouderpoule en een penaltycontest
voor moeders en vaders. In totaal hebben 500
kinderen een top dag gehad en kijkt Kids Aktief
terug op een geslaagd toernooi.
• Schooljaar 2016/2017 start Kids Aktief weer
met 3 nieuwe BSO locaties! De locaties
bevinden zich bij SV Kadoelen in Amsterdam Noord, Triaz in Amsterdam Buitenveldert en bij Amstelveen Heemraad in
Amstelveen. Ook is Kids Aktief bezig om nog
vier nieuwe locaties op te starten buiten 



Het 3-daags Kids Aktief Paardrijkamp!
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NEWS FACTS
Amsterdam. Er lopen vergevorderde gesprekken om een BSO te starten in Zuidoostbeemster,
een Topsport BSO in Hilversum en Amstelveen en een zeil & sport BSO in Ouderkerk.
• Kids Aktief heeft in samenwerking met het Vu Medisch Centrum een subsidie verkregen bij het Fonds NutsOhra. Deze subsidie is gebaseerd op creëren van een gezondere
leefstijl bij achterstandsgezinnen in de wijk de Banne in Amsterdam Noord. In deze
wijk haalt maar 48% van de kinderen de bewegingsnorm van 1 uur bewegen per dag. In
september zal onder leiding van wetenschapper Manou Anselma het project van start gaan.
Voor dit project werkt Kids Aktief samen met de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord. Het stadsdeel
organiseerde op 29 juni een kinderconferentie in de Banne waar kinderen presenteerden wat ze van de
wijk vinden en wat ze willen veranderen. “Hier waren wij ook bij aanwezig en de input van de kinderen
nemen wij mee in ons project!” aldus Manou Anselma

Paintballen in Spaarnwoude.
Kids Aktief teambuilding!

• Kids Aktief is afgelopen 13 mei op bedrijfsuitje geweest. Op deze mooie zonnige dag konden de
collega’s met elkaar de strijd aangaan in een potje paintball. Hierna was er tijd voor een borrel en een
hapje eten. Het was een zeer geslaagde dag waarbij het team van Kids Aktief nog dichter
bij elkaar is gekomen!

HOE SPORTIEF IS?

Naam: Vanessa Keizer Leeftijd: 35 Gezinssituatie: Single
Baan: Community Manager bij Nike Favoriete Sport: Dansen om
zelf te doen.

WIST JE DAT?
Kids Aktief een participatie
maatschappijtje heeft
opgericht onder de
naam TagProject. Met
TagProject stimuleert en
participeert Kids Aktief
in jonge ondernemers
met een ‘droom’ die zij
graag willen verwezenlijken.
Achter de ‘droom’ dient
wel een gedegen plan te
staan en zoekt TagProject
wel naar raakvlakken met
reeds bestaande Kids Aktief
activiteiten! Heb je een
‘droom’? Neem contact met
ons op!

Kids Aktief
Wilgenweg 28b
1031 HV Amsterdam
Telefoon: 020-5611240
E-mail: info@kidsaktief.nl
URL: www.kidsaktief.nl
Vormgeving:
Djamal Hehuat
Eindredactie:
Susanne van Rooij

Welke sporten doe jezelf of heb je
gedaan?
Ik heb 14 jaar op klassiek ballet gezeten. Ik
hou nog steeds van dansen maar momenteel ben ik actief in hardlopen en boksen.
Hoe vaak sport je per
week?
Drie tot vier keer per week,
als ik m’n best doe! Bij Nike
hebben we mazzel. We mogen onder werktijd sporten
op onze campus!

mogen meedoen voor
welke sport zou je dan kiezen?
Basketball. Een sport die ik graag zou willen
leren maar ik ben te klein.
Ben je een goed verliezer?
Absoluut niet. Wie wel?

Sa men met Johan!

Hoe belangrijk is sport
voor je?
Het zorgt voor een sterke geest en lichaam.
We zijn gewoon niet gemaakt om de hele
dag te zitten. Ook als ik soms geen zin heb
ga ik toch, je voelt je daarna altijd beter.
Wat is je ‘grootste’ sportprestatie?
Met Kids Aktief en Nike hebben we een sport
dag neergezet in de Amsterdam Arena, Honderden kinderen genieten dan van sport en
aktief bezig zijn en raken geinspireerd. Ik doe
dan het liefst heel de dag mee.
Wie is je favoriete sporter?
Johan Cruyff. Hij heeft z’n talent en naam
ingezet om veel jonge kinderen aan het sporten te krijgen met en zonder handicap.
Als je aan de Olympische spelen zou

Wat is je mooiste
sportmoment?
Nike organiseert jaarlijks een
10 kilometer race voor vrouwen. Tijdens mijn eerste evenement met Nike wist ik het! Hier
ga ik werken!

Wat is je ‘grootste’ sportblunder?
Ik heb tijdens een ontmoeting met Ruud
Gullit hem steeds aangesproken als Frank
(Rijkaard)…
Waarom vind je sport voor kinderen
belangrijk?
Alle kinderen worden beter van sporten.
Het geeft je zo veel meer dan alleen plezier
maken. Je leert veel van sporten maar soms
realiseer je dat pas als je ouder bent. Helaas
zien we te veel kinderen achter een computer
of telefoon. Ik hoop dat we gaan inzien dat
kinderen meer beweging nodig hebben en
dat we weer met z’n allen gaan buitenspelen!
De Afsluiter!
Wat weet niemand van je?
Heel veel en dat wil ik graag zou houden!!
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KIDS AKTIEF & NIKE
De afsluitende sportdag van het
maatschappelijke sportproject van
Kids Aktief i.s.m. met Nike.

Kids Aktief is voor KampO een
erkenningstraject gestart bij het
Loket Gezond Leven

Volgens de
onderzoekers
moeten de
ouders eerst hun
eigen gewoontes
verbeteren
voordat ze dit
van hun kinderen
verwachten.

Op ruim 700
Britse basisscholen wordt
naast de normale
gymlessen, elke
dag een mijl
hardgelopen.

NEWS FACTS
• In de krokusvakantie en de meivakantie is er
weer twee keer KampO georganiseerd. KampO
is het sport- en activiteitenkamp voor
kids (leeftijd 6 t/m 12 jaar) met gediagnosticeerd overgewicht. Tijdens KampO
kunnen kinderen ‘ontdekken’ welke sport(en) ze
leuk vinden. Doelstelling is om structureel te gaan
sporten bij een sportclubje in het eigen stadsdeel.
In samenwerking met diëtisten bereiden de
kinderen een maaltijd voor, waarbij de kinderen
leren over gezond eten. Na het kamp blijft Kids
Aktief de kinderen volgen. Ook in de zomervakantie wordt er naar gestreefd om weer een geslaagd
KampO neer te zetten.
• Per 1 april is er bij de verschillende BSO’s
van Kids Aktief een nieuw voedingsbeleid gestart. Hierbij werden de sultana’s,
ontbijtkoek en rijstwafels vervangen door fruit, groente en
volkorencrackers met
gezond beleg. Ook wordt
er minder limonade aangeboden, in plaats van
limonade drinken de
kinderen nu meer water.
• Ook in Hilversum heeft Kids Aktief in
samenwerking met Nike een maatschappelijk sportproject opgezet op basisscholen.
Op 24 juni was de afsluitende sportdag van dit
project. Tijdens een 10 weken durend programma
werd er kennis gemaakt met verschillende
sporten. Op de afsluitende sportdag kwamen
deze sporten weer terug.
• Kids Aktief Aqua is bezig om nieuwe
ideeën te lanceren omtrent het zwemmen. Er
zal snel gestart worden met volwassenen

zwemmen. Verder wordt er gedacht aan een
snorkel cursus. De snorkel cursus wordt in de
nabije toekomst uitgewerkt.
• Kids Aktief is voor KampO gestart met een
erkenningstraject bij het Loket Gezond Leven.
Bij dit traject kan de interventie beoordeelt worden
op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Het
erkenningstraject is een samenwerking tussen
het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
(NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE,
Trimbos en Vilans. Door samen te werken aan
het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering
in de betrokken werkvelden. KampO wil erkenning
krijgen als zorginterventie waardoor KampO kan
worden opgenomen in de database voor
erkende levensstijlinterventies.
• Kids Aktief is benaderd door
voetbalvereniging DWS om
mee te werken aan de wederopbouw van deze ooit roemruchte voetbalclub. Samen met een stevig bestuur
onder leiding van Fysiotherapeut Richard
Smit en een aantal oud profs gaat Kids Aktief hier
een bijdrage aan leveren.
• Vanaf 8 januari is Kids Aktief in samenwerking met gemeente Hilversum, Nike en
hockeyclub Spandersbosch een traject
gestart voor AZC Crailo. Bij dit traject worden
elke vrijdag sportclinics georganiseerd voor
de vluchtelingen. In de ochtend worden de
clinics georganiseerd voor (jong)volwassenen en
wanneer de kinderen in de middag klaar zijn met
school kunnen deze komen sporten.
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