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Jeugd AMHC FIT in nieuwe tenue.

Bij AMHC FIT loopt de jongste jeugd er wel heel mooi bij 
tegenwoordig. Kids Aktief heeft hen allen gesponsord met een 
gepersonaliseerd shirt waarop hun namen pronken.
We wensen jullie een prachtig hockey seizoen toe.

1

nieUwS

2

nieUwS

Kids Aktief wenst iedereen een sportief en gezond 2023 toe 
na de rumoerige en onvoorspelbare Corona jaren. Vooralsnog 
zijn de voortekenen voor 2023 goed en hopen we met Kids 
Aktief ook weer de groei naar boven te kunnen inzetten. In deze 
Nieuwsbrief laten we 2022 passeren en kijken we vooruit naar 
2023. Veel leesplezier en maak er een sportief jaar van!

Kampioen 
schoolvoetbal

OBS De Westwijzer in Amstelveen 
is dit jaar KAMPIOEN  van 
Nederland geworden met 
schoolvoetbal. Kids Aktief is mega 
trots op deze kinderen. Met een 
glimlach van oor tot oor en 
gekleed in Kids Aktief 
voetbalshirts, ontvingen de 
kinderen hun prijs van niemand 
minder dan Louis van Gaal.
Namens Kids Aktief 
GEFELICITEERD met jullie 
kampioenschap!The Fun Foundation

Kids Aktief steunt al sinds 2016 
The Fun Foundation. Deze 
organisatie heeft als missie om de 
leefomstandigheden van kinderen 
uit het dorp Aljamdu in Gambia te 
verbeteren. Op het gebied van 
sport, gezondheid en educatie 
worden er allerlei acties gehouden 
om geld en middelen in te 
zamelen voor deze kinderen. Wij 
van Kids Aktief hebben dit jaar 
ballen geschonken zodat deze 
kinderen kunnen blijven sporten 
en samenspelen.

AFC IJburg

Bij AFC Ijburg zijn de jongens onder 14 jaar uit het eerste team, twee keer kampioen 
geworden! Deze winnaars ontvingen van ons deze nieuwe training tenues, naast de 
sponsoring van hun reguliere tenues. Wat een geweldige afsluiter van 2022 en een top 
begin om het nieuwe seizoen af te trappen. GEFELICITEERD namens Kids Aktief.
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Bij AMHC FIT loopt de jongste jeugd er wel heel mooi bij 
tegenwoordig. Kids Aktief heeft hen allen gesponsord met een 

Teamweekend

Voor alle medewerkers van Kids Aktief 
was er een lekker lang weekend van 
ontspanning, sport en plezier. Met z’n allen 
Skydiven, klimmen en klauteren tussen de 
bomen van Fun Forest en eindeloos 
plezier in Walibi zijn verantwoordelijk voor 
deze grote glimlachen. 

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

The Fun 

Foundation



Welke sporten doe je zelf of heb je gedaan?
Op dit moment tennis ik vooral. Daarnaast doe ik aan fitness 
voor mijn rug. In het verleden heb ik ook op voetbal en 
honkbal gezeten.

Hoe vaak sport je per week?
Ik sport zo drie/ vier keer in de week. Waarvan een deel 
bestaat uit tennisles geven. 

Hoe belangrijk is sport voor je?
Sport is in het verleden heel belangrijk geweest. Als kind 
speelde ik dagelijks tennis op zeer hoog niveau . Maar vanaf 
mijn puberteit tot en met mijn dertigste werd het minder en 
hield ik me bezig met andere dingen. Nu sport ik weer volop 
en ben ik tennistrainer bij ATC Kadoelen in Amsterdam Noord.

Wat is je ‘grootste’ sportprestatie?
Toen ik twaalf was stond ik met tennis in de top tien van 
Nederland! Ik speelde in de kwartfinale van het Nederlands 
kampioenschap. Maar dat is erg lang geleden.
Een recentere sportprestatie is het behalen van mijn diploma 
als tennisleraar en vooral het hervinden van plezier in het 

interview

Allard
Detiger
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Allard Detiger is film en documantaire maker. In 2022 kwam zijn nieuwste 
documentaire ‘Puinhoop’ uit. Als vader van twee kinderen waarvan één bij  
Kids Aktief zit, vroegen wij ons af…hoe sportief is Allard Detiger zelf?

Hoe sportief is?
Naam Allard Detiger   Leeftijd 46   

Gezinssituatie Vriendin en vader van twee kinderen
Banen Documentairemaker en tennisleraar

Favoriete sport Tennis 

Sporten brengt je 
echt in het moment

sporten. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.

Wie is je favoriete sporter?
Misschien de GOAT federer? Maar als kind was ik ook fan 
van Andre Agassi en Boris Becker. Ook sliep ik onder een 
dekbed met Marco van Basten erop en er hing volgens mij 
ook een poster van Ruud Gullit aan mijn muur. 

Als je aan de Olympische Spelen zou mogen meedoen 
voor welke sport zou je dan kiezen?
Tennis natuurlijk! Al hoewel ik turnen ook wel gaaf zou 
vinden om te kunnen, maar dat gaat hem niet meer 
worden. 

Ben je een goed verliezer?
Ik ben een steeds betere verliezer geworden. 

Wat is je mooiste sportmoment?
Het eerste wat mij te binnen schiet is eigenlijk niet een 
eigen sportmoment, maar in een ver verleden toen 
Nederland in 1988 Europees kampioen werd. 

Wat is je ‘grootste’ sportblunder?
Ik wilde vroeger heel erg graag op voetbal, maar dat vond 
mijn moeder te gevaarlijk naast het tennissen. Op mijn 
achttiende ging ik dan eindelijk op voetbal en brak bij de 
eerste wedstrijd gelijk mijn been. 

Waarom vind je sport voor kinderen belangrijk?
Sporten brengt je echt in het moment. Het zet je met je 
voeten op de aarde. Zeker in deze tijd van social media lijkt 
sporten mij een goede tegenhanger voor kinderen.

De afsluiter

Wat weet niemand van je?
Tja. Dat zou je wel willen weten he..  :)



Vakantie
Tijdens vakanties worden er altijd 

verschillende activiteiten en uitstapjes 

georganiseerd. Voorbeelden van activiteiten 

in 2020 waren uiteenlopend van schaatsen tot 

het strand, van BMX tot skaten, van 

speurtochten in parken en het bos tot 

sportprogramma’s op de BSO locaties, van 

lasergamen tot zwemmen, van de 

bowlingbaan tot in de sporthal en nog 

veel meer.

Hercules
Plaats: Zaandam 
Vereniging: Voetbal 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

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

Kids Aktief telt op dit moment 
9 BSO locaties. Waarvan 7 in 
Amsterdam, 1 in Amstelveen en 
1 in Zaandam. Alle accommodaties 
zijn sportverenigingen die door onze 
aanwezigheid extra en multi-
functioneel benut worden. Onze 
sportieve omgeving biedt veel ruimte 
voor kinderen om in vertrouwelijke 
sfeer volop te spelen, te sporten en 
te ontwikkelen. 

WARTBURGIA
Plaats: Amsterdam Oost 
Vereniging: Voetbal 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

ONZE BSO 
LOCATIES

OM AMSTERDAMOM AMSTERDAM

AMSTERDAM NOORDAMSTERDAM NOORD

AMSTERDAM OOSTAMSTERDAM OOST

Workshops
Naast de actieve 

sportprogramma’s op alle BSO 
locaties en tijdens vakantiekampen 

biedt Kids Aktief ook toff e workshops 
aan. Kinderen kunnen hun creativiteit 
kwijt tijdens de DJ-workshop, theater, 
yoga, koken en nog veel meer. Deze 

worden aangeboden door 
professionals in hun 

vakgebied.

AMSTERDAM ZUIDAMSTERDAM ZUID
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

LOCAtieS

FIT 
Plaats: Noord 
Vereniging: Hockey 
Leeftijden: 4 t/m 6 jaar

KADOELEN
Plaats: Noord 
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

ZEEBURGEREILAND
Plaats: Amsterdam Oost 
Sportgebouw Zeeburgereiland
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

RODA ‘23
Plaats: Amstelveen
Vereniging: Voetbal 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar
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Onze nieuwste locatie HERCULES is sinds 28 februari 
2022 gestart in Zaandam. Locatiemanager Chris 
Dekker staat aan de wieg van deze locatie. Waar Chris 
begon met een handjevol kinderen op 2 middagen is er 
in 6 maanden tijd een golf van kinderen bijgekomen. 
Hercules is nu 5 dagen per week geopend en alle 
groepen zijn vervijfvoudigd.’ vertelt hij. Chris is blij met 
de groei want het creëert veel meer samenhorigheid en 
teamspirit. ‘Sporten is voor de kinderen nog uitdagen-
der en plezieriger nu er meer kinderen zijn om vriendjes 
mee te worden en te spelen.’ 
‘Hercules is een unieke locatie van Kids Aktief’ laat 
Chris ons weten. ‘Want niet alleen kan er gebruik 

worden gemaakt van de sportvelden. Ook is er een 
grote sporthal aanwezig. Hierdoor kunnen we altijd ons 
sportprogramma door laten gaan en gaan we als het 
weer het niet toe laat lekker de sporthal in.’ 
De kinderen van OBS Herman Gorter, Chr Daltonschool 
De Westerkim, OBS Et Buut, OBS de Jagersplas, ICBS 
De vuurvogel zijn de gelukkigen die hier elke dag 
kunnen spelen en sporten. Meester Chris is een begrip 
in Zaandam geworden. De kinderen zeggen elke dag 
‘We gaan naar meester Chris toe’.  ‘Het is een hele 
mooie erkenning van mijn werkzaamheden hier als vast 
gezicht van onze Kids Aktief locatie Hercules’. 

HER CU L E S
KU I L PA D  1 F,  1 5 0 9  A S  Z A A N DA M  
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‘De kinderen zeggen elke dag; ‘We gaan naar meester Chris toe’.

5



interview
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Sinds 1 januari 2019 heeft de pedagogisch beleidsme-
dewerker/coach volgens het IKK-Akkoord, een vaste 
plek in onze opvang. Deze rol is van groot en groeiend 
belang omdat een pedagogisch coach DE schakel is 
tussen ons beleid en het coachen van alle pedago-
gisch medewerkers. Hierdoor blijven we scherp op 
alle speerpunten en de kwaliteit van onze opvang.

Bij Kids Aktief zijn Katelijne en Lassane onze twee pedagogisch 
beleidsmedewerkers/coaches. Beiden hebben ze een externe 
opleiding gevolgd tot pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 
Ze zijn dit jaar weer ontzettend actief geweest in het begelei-
den van onze pedagogisch medewerkers. Van Kennisquizzen 
tot persoonlijke leerdoelen, alles wordt uit de kast gehaald om 
persoonlijke werkgroei in teamverband te stimuleren.
Op persoonlijke en creatieve wijze hebben beide coaches 
bezoeken gebracht aan alle locaties om onze medewerkers 
binnen hun werkzaamheden de mogelijkheid te geven, te blijven 
groeien. Zowel persoonlijk als in hun werk. 
We spraken Katelijne en Lassane over hun werk en visie.

Lassane en Katelijne,  jullie zijn de pedagogisch 
beleidsmedewerkers/coaches bij Kids Aktief. Hoe 
kijken jullie persoonlijk naar je rol en waar zie jij dat je 
verschil kunt maken?
Als coach proberen wij de kwaliteit van de verschillende locaties 
steeds weer te verbeteren. Vooral in de rol van de ontwikkeling 
van de pedagogisch medewerkers. Door de medewerkers te 
ondersteunen en handvaten te bieden kunnen we persoonlijke 
doelen bereiken. Wij maken het verschil door actieve en crea-
tieve methodes te ontwikkelen voor alle pedagogisch medewer-
kers en hun persoonlijke en gemeenschappelijke doelen. 

Hoe hebben jullie je werkwijze sinds je aanstelling als 
coach doorontwikkeld? Hoe zorgen jullie ervoor dat 
jullie rol meegroeit?
We hebben bij Scheidegger de opleiding tot pedagogisch coach 
en beleidsmedewerker gevolgd.  De opleiding was erg interes-
sant en het leuke aan de opleiding was vooral de klassikale 
werkvorm. Tijdens de opleiding hebben wij kunnen sparren met 
andere pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers over 
verschillende casussen. We hebben beiden nog steeds contact 
met o.a. oud-klasgenoten. Hiermee kunnen we onze rollen laten 
meegroeien en halen we overal inspiratie vandaan. Verder blijven 
we up to date door de ontwikkelingen in de kinderopvang te vol-
gen. Het individueel volgen van kinderen gaat steeds belangrijker 
worden en hier zijn wij afgelopen jaar mee bezig geweest en 
zal ook voor aankomend jaar weer een speerpunt zijn voor ons. 
We vinden het belangrijk dat de communicatie tussen school, 
de thuissituatie en op de BSO goed zo goed mogelijk verloopt 
voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. Verder lijkt het ons 
leerzaam om dit jaar weer een extra coach cursus te volgen. 

Op basis van welke speerpunten bepalen jullie je 
werk en hoe/op welke wijze creëren jullie draagvlak 
voor de pedagogisch medewerkers?
De speerpunten worden bepaald door wat wij zien gebeuren 
op de werkvloer. Bij een coachgesprek komt de input vanuit de 
medewerker. De medewerkers geven aan waar zij aan zouden 
willen werken en hier gaan wij dan mee aan de slag. Afgelopen 
jaar is ons opgevallen dat medewerkers het lastig vinden om el-

kaar van feedback te voorzien. Daarom lag de nadruk tijdens de 
coachweek dit jaar op het coachen en het feedback geven aan 
elkaar. Op deze manier houden de medewerkers elkaar scherp 
en zijn zij continu bezig met het verbeteren van het handelen 
van zichzelf maar ook van de ander. Voor aankomend jaar willen 
we de focus meer leggen op het individueel volgen van het kind 
en welke behoeftes daarop aansluiten. Op beleidsniveau herha-
len wij jaarlijks alle protocollen en de meldcode vanuit de GGD. 
Dit is belangrijk zodat de medewerkers weten hoe te handelen 
in bepaalde situaties.

Hoe heeft jullie rol het afgelopen jaar een positieve 
bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze opvang?
Afgelopen jaar zijn wij langs alle locaties geweest voor de 
coachweek. Tijdens de coachweek kon je aangeven waar je zelf 
vond dat je kwaliteiten lagen, ook kreeg je dit te horen van jouw 
collega’s. Hier konden we kijken of het beeld wat je zelf hebt 
overeenkomt met hetgeen wat de ander ziet en hier weer op 
anticiperen. Ook werden er leerdoelen opgesteld na het krijgen 
van de feedback. Na de coachweek hebben wij met alle mede-
werkers individueel gesproken en gevraagd wat voor stappen zij 
hebben ondernomen na deze coachweek en waar zij eventueel 
nog hulp bij nodig hebben. Op beleidsniveau hebben wij de 
medewerkers getraind in de protocollen door deze wekelijks 
terug te laten komen in het werkoverleg. Ook hebben wij de 
medewerkers zelf aan het werk gezet door ze zelf de protocollen 
te laten presenteren. Ons is opgevallen dat collega’s op positieve 
wijze elkaar sneller durven aan te spreken. Het is heel fijn om 
terug te kijken op een jaar waarin niet alleen doelen gesteld zijn 
maar ook behaald zijn, door iedereen.

Wat is  jullie persoonlijke visie binnen Kids Aktief en 
hoe zien jullie jezelf en je rol in 2023?
We zijn op de goede weg en we hebben flinke stappen gemaakt. 
Om de rol van pedagogisch coach nog meer eigen te maken, 
willen we nog meer onderzoek doen naar wat medewerkers 
nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Daarmee hopen 
we volgend jaar nog meer individueel te kunnen coachen. Dit is 
natuurlijk ook afhankelijk van de medewerkers en hun coachvra-
gen. Maar vanuit ons is het een directe uitnodiging aan de mede-
werkers om zelf nog meer gebruik te maken van de coaching. 
Verder gaan we dus aan de slag met het individueel volgen van 
het kind. Hier willen we ook weer een cursus aan verbinden. 
Want hoe pak je dit het beste aan? Ook willen we ons meer 
gaan focussen op ons sportmoment. Hier kunnen we ook nog 
stappen in maken en ik denk door goede coaching kunnen de 
medewerkers nog beter en prettiger  hun werk doen.

NIEUWE WERKWIJZE
KiDS AKtieF iS AAn Het GrOeien en DAAr ZiJn we trOtS OP. OM DeZe 
GrOei in GOeDe BAnen te LeiDen en DAt wAAr we GOeD en UnieK 
in ZiJn Uit te DrAGen, HeBBen we Dit JAAr een nieUwe werKwiJZe 
GeÏntrODUCeerD vOOr ALLe LOCAtieS. DeZe werKwiJZe ZOrGt ervOOr 
DAt ieDere LOCAtie OP DAGeLiJKSe BASiS nOG Meer StrUCtUUr en 
PLeZier KAn BieDen AAn ALLe KinDeren en Het teAM. ZOweL vASte 
MeDewerKerS, StAGiAireS en nieUwe MeDewerKerS Kennen De nieUwe 
werKwiJZe. HierDOOr KUnnen we ALS KiDS AKtieF BLiJven DOen wAAr 
we GOeD en UnieK in ZiJn nL; SAMen Met De KinDeren PLeZier MAKen, 
PerSOOnLiJKe OntwiKKeLinG OnDerSteUnen en SPOrten nAtUUrLiJK.

Lassane

Katelijne

Zij maken 
  het verschil!



Wij willen dat kinderen zich kunnen 
redden in verschillende soorten wateren. 
Daarmee dragen wij niet alleen bij aan de 
zwemveiligheid maar ook aan het plezier 

van sport en spel in water.  

Maar wanneer ben je zwemveilig? 
Zwemveilig zijn, betekent dat je in en om het water 
kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen 
en recreëren in onze landelijke watercultuur. Je 
vaardigheden, wat je doet en waar je zwemt zijn 
bepalend voor je zwemveiligheid.

Bij ons ben je zwemveilig als je oa:
• Je zwemvaardigheden beheerst
• Je mentaal en fysiek in staat bent om jezelf te 
 redden in het water
• Je vertrouwen hebt in jezelf
• Je zwemmen leuk vindt en je het prettig en 
 leuk vindt om in het water te zijn

KiDS AKtieF AQUA
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Kids Aktief Aqua heeft het 
afgelopen jaar ruim 120 
kinderen blij kunnen maken 
met een zwemdiploma. Met 
een slagingspercentage van 
100% kijken wij met trots op 
het afgelopen jaar terug. Onze 
visie? Kwalitatief zwemonderwijs 
bieden om de zwemveiligheid 
van zoveel mogelijk kinderen te 
waarborgen.

Wist je dat?
Ieder soort  zwemdiploma gekoppeld is aan de 
Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar 
volwassen en kinderen in zwemmen?  Het A diploma, 
staat voor zwemmen in een zwembad zonder attracties.
Het B diploma staat voor zwemmen in een zwembad 
met attracties.  En het C diploma staat voor zwemmen 
in een zwembad met attracties maar ook in open water 
zonder stroming of recreatieplassen en bredere sloten/
vaarten.

Bij Kids Aktief Aqua willen we ouders stimuleren om 
hun kind al voor ze op zwemles gaan, zoveel mogelijk 
in aanraking te laten komen met water. We zien nog 
steeds de gevolgen van corona terug in het zwembad 
oa door de lange wachtlijsten die er zijn. Kinderen 
mogen vanaf hun 5e jaar op zwemles. Maar 
voordat het zover is kunnen ouders al behoorlijk 
wat eenvoudige dingen doen om hun kind meer 
vertrouwd te laten raken met water.

SLAGINGSPERCENTAGE
%100%100%

Het zwemteam van Kids Aktief Aqua deelt deze tips graag! 
Kids Aktief Aqua raad dan ook aan om kinderen t/m het 
C-diploma te laten zwemmen, met dit diploma voldoet het 
kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. 

Tip 1 Vul een teiltje met water en leg er klein speelgoed in. Laat 
je kind het hoofd in de teil met water stoppen en vraag het z’n 
ogen open te doen. Welke kleur heeft het speelgoed?  Wat is het 
voor speelgoed?

Tip 2 Heeft u een bad thuis? Dan kan uw kind oefenen met 
drijven op de buik en op de rug.

Tip 3 Laat uw kind belletjes op en in het water maken.

Tip 4 Laat uw kind met het gezicht in de straal van de douche-
kop kijken en knipperen.

Tip 5 Ga regelmatig met uw kind naar het zwembad, oefen 
met bandjes, maak plezier en zorg dat de stap naar zwemles zo 
minder groot en spannend wordt.

%
Bekijk hier 
de filmpjes 
van onze tips!

BB
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Kids Aktief
Cruquiusweg 98V
1019 AJ  Amsterdam

Telefoon: 020-5611240
E-mail: info@kidsaktief.nl
URL: www.kidsaktief.nl

Vormgeving:
Djamal Hehuat

Eindredactie:
Anne Marie Westerveen

Colofon

Sportprogramma
Sinds dit jaar is ons sportprogramma geheel 
afgestemd op de input van de kinderen.
Door onderzoek van een sportkunde student 
hebben we  al onze lessen samen met de 
kinderen kunnen evalueren.
Zowel voor als na de les was er een meet-
moment. De kinderen konden voor de les 
aangeven of ze zin hadden in de les en na de 
les konden de kinderen aangeven hoe ze de 
les beleefd hadden.  Met al deze input en 
uitkomsten hebben we nog meer maatwerk 
gecreëerd om kinderen met veel plezier te 
laten sporten.  

Rots en Water
We hebben het nieuwe schooljaar ingeluid met Rots en Water trainingen. Rots en 
Water trainingen zijn weerbaarheidstrainingen voor kinderen vanaf 4 jaar. Op 
persoonlijke en speelse wijze behandelen we het thema pesten en voor jezelf 
opkomen. Eén van onze pedagogische medewerkers ging alle locaties af om met 
alle kinderen op creatieve wijze in gesprek te gaan over pesten en grenzen 
aangeven. Omdat we op zoveel verschillende locaties zitten en kinderen uit 
verschillende wijken met verschillende achtergronden hebben, is er ingezet op 
diversiteit en inclusiviteit. Zodoende konden alle kinderen, zelfs de allerkleinsten 
bereiken met onze missie. Ook de pedagogisch medewerkers deden actief mee 
met alle spellen. Iedereen heeft elkaar beter leren kennen en zo bouwen we 
verder aan een fijne en veilige omgeving op onze locaties.

ONZE 
OPRECHTE 

DEELNEMING

In Memoriam

Dick Robijn †

Dick Robijn 
was oud voorzitter 
van SV Kadoelen, 

vriend van 
Kids Aktief en 
teamlid van de 

SV Kadoelen 60+ 
tennissers die 
gesponsord 
worden door 
Kids Aktief.

18 mei 1952 - 14 dec 2022

Stints/
BSO bussen
Waar de oranje brievenbus-
sen zo goed als uit het 
straatbeeld zijn verdwenen, 
schittert Kids Aktief sinds 
2021 met wel 20 oranje 
knallende BSO bussen door 
Amsterdam. Vele namen van 
sporthelden schitteren op 
de zijkanten. Onze nieuwste 
BSO bus staat op onze 
locatie in Zaandam, bij 
Hercules. En draagt de 
naam van onze WK bonds-
coach Louis van Gaal
De BSO Bus is de opvolger 
van de BSO Stint een 
elektrisch voertuig speciaal 
voor de BSO. Elke dag halen 
onze pedagogisch mede-
werkers honderden kinderen 
op, van scholen door heel 
Amsterdam en brengen we 
ze naar 1 van onze locaties. 

Prijsverhoging
De tarieven voor 2023 zijn aangepast. Door 
verschillende factoren waaronder de hoge 
inflatie en energieprijzen hebben we nieuwe 
tarieven moeten vaststellen. Meer informatie 
over de tarieven voor 2023 vindt u op onze 
website www.kidsaktief.nl en in de email die 
naar alle ouders/verzorgers verstuurd is. 

Ook afgelopen jaar heeft Kids Aktief weer met veel plezier diverse sportkampen georganiseerd. De welbekende en 
populaire hockey, schaats, voetbal, mixed-action en surfkampen waren weer vol in trek. Daarnaast zijn we ook 
super trots op alle kinderen die hun zwemdiploma’s hebben gehaald tijdens de turbo zwem-kampen georganiseerd 
door Kids Aktief Aqua. (de zwemtak van Kids Aktief)
Nieuw dit jaar was het Kids Aktief kanokamp. Tijdens de super mooie en warme zomer weken was het een 
uitgelezen kans om op onze locatie Viking in Amsterdam Noord volop kennis te maken met  watersport en spel. 
Zo’n 32 kinderen hebben de fijne kneepjes van het kanoën onder de knie gekregen en daarmee allemaal een dik 
verdiend kano diploma.
Bij deze ontspannend ogende watersport  gebruik je al je spieren, waardoor het een prachtige aanvulling is op ons 
hoofddoel en dat is kinderen in aanraking laten komen met sport, spel en samenwerken om zo fysieke en mentale 
gezondheid te ondersteunen.  

Sportkampen


