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KIDS AKTIEF, VOOR
DE GEZONDE START
VAN JE LEVEN!

news facts

Gek doen bij
Kids Aktief

KIDS AKTIEF BEWEEGT KINDEREN!

Kids Aktief activeert schoolgaande kinderen via haar BSO’s in en om Amsterdam,
de zwemschool ‘Kids Aktief Aqua’, de stoere ‘vakantiekampen’ en de Stichting Kids
Aktief United. Via deze vier pijlers maken de kinderen spelenderwijs kennis met
verschillende sporten, activiteiten en sportverenigingen. Zo ontdekken kinderen
hun eigen interesses en talenten.

NEWS FACTS
Kids in Aktie
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van 4 tot 12 jaar. Ravotten,
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• vrijdagen
de groepen zes, zeven en acht
nieuwe vrienden maken en
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kidsaktief.nl
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programma. De flyer die je hier
links ziet is ontwikkeld door
deze meiden samen met onze vormgever. En
Aktief in de Wijk
de naam hebben ze ook zelf bedacht: Alle
Op het schoolplein van school staat een
enthousiaste sportinstructeur van Kids Aktief Meiden Sporten, ofwel AMS. 
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De kinderen stonden te
trappelen bij aanvang van de
Banne Olympics.

Alle Meiden Sport(en)

ONZE BSO LOCATIES

locaties

Kids Aktief telt op dit moment 10 BSO locaties in
en om Amsterdam! Kids Aktief maakt gebruik
van de sportverenigingen, zo wordt het
gebouw multifunctioneel ingezet. Een
sportief ingerichte, vertrouwelijke
omgeving waar kinderen volop kunnen
spelen. In 2020 komen er nog 2 gave
locaties bij, één in Hoorn en één in
Amsterdam op Zeeburgereiland.

Workshops

NIEUW

Naast het dagelijkse actieve
sportprogramma hebben we ook
professionals in huis die gave
workshops geven. Zo kun je je
DJ-skills oefenen, lekker gezond
leren
koken, je spierballen trainen tijde
ns
ZEEBURGEREILAND
kickboksen en je bijvoorbeeld
Plaats: Amsterdam Oost
uitleven met de theaterSportgebouw Zeeburgereiland
workshop.

BLOKKERS
Plaats: Hoorn
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

OM AMSTERDAM
HVM
Plaats: Mijdrecht
Vereniging: Hockey
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

RODA ‘23
Plaats: Amstelveen
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

HERTHA
Plaats: Vinkeveen
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

AMSTERDAM NOORD
VIKING
Plaats: Noord
Vereniging: Kano
Leeftijden: 7+ jaar

FIT
Plaats: Noord
Vereniging: Hockey
Leeftijden: 4 t/m 8 jaar

KADOELEN
Plaats: Noord
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar
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AMSTERDAM OOST
WARTBURGIA
Plaats: Amsterdam Oost
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 8+ jaar

AMSTERDAM ZUID

AW.DTV
Plaats: Amsterdam Oost
Vereniging: Korfbal
Leeftijden: 4 t/m 7 jaar

TRIAZ
Plaats: Amsterdam Buitenveldert
Vereniging: Korfbal & Tennis
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

AMSTERDAM WEST
WESTERPARK
Plaats: Amsterdam West
Vereniging: Korfbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

Kids Aktief support!
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NEWS FACTS
Voetbalvereniging Hertha

WIST JE DAT?

Decathlon Amsterdam en
Kids Aktief een samenwerking zijn aangegaan
voor de komende jaren met
betrekking tot kleding en
materialen!

Pedagogisch
beleidsmedewerker

pen van Kids Aktief. Hier krijgen ze een fee
voor terug. Ook supporten we de kleding
voor meiden B1 en C1 bij hockeyvereniging
FIT en supporten we een jeugdteam bij
voetbalvereniging Hertha en Roda.

Stints

Samenwerking

De branche van de kinderopvang staat niet
stil en daarom zijn er ieder jaar veranderende en vernieuwende regels. Één van de
‘nieuwe’ regels in 2019 is dat iedere organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker
in dienst moet hebben om het beleid te
bewaken. Bij Kids Aktief wordt deze functie
bekleed door onze nieuwe medewerker Loïs.
Ze is geen onbekende binnen de organisatie,
bij de start van Kids Aktief heeft ze drie jaar
stage gelopen en uiteindelijk is ze nu toch
teruggekeerd bij ons. Loïs gaat ook de
pedagogisch medewerkers coachen door
invoering van deze nieuwe ‘IKK’ wet.
Op dit moment staan de elektrische
bakfietsen, ofwel Stints, bij het RDW om
gekeurd te worden. Wij wachten net zoals
jullie het nieuws af en hopen erop dat wij de
kinderen zo snel mogelijk weer veilig kunnen
vervoeren van school naar de BSO of
tijdens uitstapjes.

Wij zijn blij met de samenwerking die er is
met de sportverenigingen waar Kids Aktief
gehuisvest is. Mooie sportvelden, een fris
uitziende kantine en gezellig samenwerkingspartners zorgde er dan ook voor dat Kids
Aktief en Hockeyvereniging Fit het contract
wilden verlengen. Afgelopen september
tekenden ze om deze samenwerking voort te
zetten voor sowieso de komende vijf jaar.

Kids Aktief Aqua

FIT MC1

Supporter

Kids Aktief is supporter geworden van
Dames 1 bij Hockeyvereniging FIT. Deze
actieve meiden begeleiden de hockeykam-

In de vakanties kun je naast alle leuke
sporten op de BSO’s en de sportkampen
ook een duik in het diepe nemen voor je
zwemdiploma! Kids Aktief Aqua is de NRZ
gecertificeerde zwemschool van Kids Aktief
waar je je zwemdiploma met de 5-daagse
intensieve zwemcursus kunt halen. Iedereen
die tussen de 5 en 12 jaar oud is mag zich
hiervoor opgeven. De intensieve zwemcursussen worden gegeven in het Friendship
Sport Centre. Bekijk de site en meld je aan
voor de volgende vakantie! 

interview

Hoe sportief is?

Naam Laurens Ivens Leeftijd 42
Gezinssituatie Getrouwd met twee kinderen
Baan Wethouder in Amsterdam
Favoriete Sport Racefietsen
Welke sporten doe je zelf of
heb je gedaan?
Ik racefiets zelf en doe nog af en
toe aan zaalvoetbal als keeper.
Vroeger was ik waterpoloër.
Hoe vaak sport je per week?
In de zomer sport ik twee keer
per week. In de winter mag ik
blij zijn als ik één keer in de twee
weken ga sporten.
Wat is je ‘grootste of mooiste’
sportprestatie?
Afgelopen zomer ben ik eindelijk
de pittigste klim van de Benelux
op gefietst: de Haussire. En een
jaar of 20 geleden heb ik een
Amsterdamse studentenwaterpolovereniging, genaamd JAWS,
mede-opgericht: en hij bestaat
nog steeds!
Wie is je favoriete sporter?
Ik geniet altijd van voetballers
zoals Bryan Roy (speler van Ajax
van 1987-1993). Niet altijd super
effectief, maar wel erg attractief.
Als je aan de Olympische
spelen mee zou mogen doen,
welke sport zou je dan kiezen?
Ik zou op alle disciplines volstrekt
kansloos zijn, maar de afdaling
bij het skiën lijkt me wel heel
gaaf!

Laurens
Ivens

Wat is je mooiste sportmoment?
Die zonnige middag dat we met
slechts vijf waterpoloërs het
opnamen tegen een team van
zeven en in de laatste minuut
alsnog gelijk speelden.
Wat is je grootste sportblunder?
Dat de bal door mijn benen ging
als keeper: zo pijnlijk!
Waarom vind je sport voor
kinderen belangrijk?
Kinderen leren samen te spelen,
te bewegen en kinderen zijn en
komen in goede gezondheid. En
bovenal: genieten!!
Wat is je link met Kids Aktief?
(hoe lang al?)
Mijn zoon gaat nu al ruim 2 jaar
naar Kids Aktief. Heerlijk om
na een dag op school lekker
z'n energie kwijt te kunnen met
sport, spel en vrienden.

De Afsluiter!
Wat weet niemand van je?
Dat ik alleen maar keeper ben
geworden bij zaalvoetbal, omdat
ik echt niet kon voetballen.

Ben je een goede verliezer?
Ik ga altijd voor de winst, maar
ben wel gewend om te verliezen.
Mijn zaalvoetbalcarrière begon
met jarenlang achter elkaar alle
wedstrijden verliezen. Gelukkig
was het wel leuk!

Laurens Ivens is een Nederlands politicus en wethouder van
de Gemeente Amsterdam namens de SP. In 2010 werd hij
uitgeroepen tot Amsterdams politicus van het jaar! Zijn huidige
portefeuilles bestaan onder meer uit bouwen, wonen, wijkaanpak
en dierenwelzijn. Laurens zijn zoon gaat al twee jaar lang met
veel plezier naar de opvang van Kids Aktief!
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Nieuwe locatie!
NEWS FACTS
Nieuwe locatie

WIST JE DAT?

Kids Aktief in de Brugkrant
stond om de nieuwe locatie
op Zeeburgereiland te
promoten.

COLOFON
Kids Aktief
Cruquiusweg 98V
1019 AJ Amsterdam
Telefoon: 020-5611240
E-mail: info@kidsaktief.nl
URL: www.kidsaktief.nl
Vormgeving:
Djamal Hehuat
Eindredactie:
Loïs Adema

Vanaf begin 2019 begonnen de gesprekken
met gemeente Amsterdam. Er werd namelijk
een nieuw sportcomplex geopend. De
gemeente wilde de beste huurders en het
beste sportplan in het gemeentelijke pand.
Vervolgens werden we in mei uitgenodigd
om de pitch te komen geven. Kritische
vragen werden gesteld en de jury koos
uiteindelijke de eerlijke winnaar.
Nu mag Richard, de locatiemanager, in het
nieuwe kalenderjaar de nieuwe BSO locatie op
Zeeburgereiland openen! In het gloednieuwe
sportcomplex hebben wij een eigen BSO
ruimte en de beschikking over een speelse
fitnesruimte en een grote sportzaal. Daarnaast
hebben wij ook uren buitenplezier door middel
van de mooie buitenruimte met (vanaf eind
2020) onder andere een hockeyveld, padelbaan, multisportveld en de grootste skatebaan
van Amsterdam! Nadat de kinderen uit school
zijn gehaald, starten wij de dag goed met een
gezonde snack. Zo ontvangen de kinderen de
energie die ze nodig hebben om vervolgens
met de gediplomeerde sportleiding te sporten.
Elke week staat er een nieuw thema klaar om
de kinderen mee te nemen in de nieuwste
sporttrends en activiteiten. Na het sporten
krijgen de kinderen nog voldoende tijd om te
spelen met de vriendjes van de BSO, te kletsen
met de leiding, of om gewoon lekker
te chillen.

Voedingsbeleid

Steeds meer kinderen krijgen vanuit thuis
het gezonde voedingsbeleid mee. Dit is een
goede trend en hier doen wij ook al volop
aan mee. Na een lange schooldag hebben
de kinderen een fruitmoment en kunnen ze
een cracker eten met gezond beleg. En

uiteraard krijgen de kinderen lekker wat
water om hun vochtbalans op peil te houden.
Na het sporten wordt er nog groente
gegeten en is er weer een drinkmoment.
Elke week is het aanbod groente en fruit
weer anders in verband met seizoensproducten.

Vakantiekampen
bij Kids Aktief

Alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dus ook niet
Kids Aktief-leden, kunnen zich tijdens de
vakanties aanmelden om mee te sporten op
de vakantiekampen. Tijdens een vakantiekamp leer je alles over de sport in de drie,
vier of vijf dagen dat dit kamp aangeboden
wordt. In een sportieve Kids Aktief outfit
gekleed leer je nieuwe kinderen kennen,
draai je de hele dag mee met het gezonde
programma, kun je je verhaal kwijt en
spelletjes spelen met de actieve sportleiding.
Ook in de herfstvakantie heeft Kids Aktief
weer gezellige en uiteraard sportieve
vakantiekampen georganiseerd. Er werd
succesvol gesport op verschillende locaties.
Zo was er een hockeykamp en een mixed
action kamp bij AMHC FIT in Amsterdam,
een voetbalkamp bij SV Kadoelen en Roda
’23 in Amstelveen, een paardrij-kamp in
Landsmeer én een zwemkamp bij het
Friendship Sports Centre in Amsterdam.
Blije gezichten waren te zien tijdens de
verschillende binnen- en buitenactiviteiten.
Op onze website kun je de kampen in de
komende vakanties zien. Genoeg actie om je
uit te leven bij Kids Aktief!

