
TOELICHTING CORONA WINTERSPELEN
Kinderen mogen niet de dupe worden van de lockdown. Ook in deze 
bizarre tijden moeten kinderen lekker bezig kunnen blijven. Daarom 
zijn de Corona Winterspelen in het leven geroepen. Het doel is om 
kinderen in de winterperiode uit hun sociaal isolement te halen en 
zoveel mogelijk te laten bewegen.

De opzet: buurtsportcoaches organiseren verantwoorde buitenactiviteiten (en online activiteiten) voor de jeugd. 
Online zijn op één centrale plek alle activiteiten zichtbaar. Ouders en kinderen schrijven zich hier direct in.  

DEELNEMENDE GEMEENTEN WORDEN ONDERSTEUND MET:
•  Tips uit andere gemeenten
•  Kindvriendelijk promotiemateriaal en aansprekende flyers 
•  Een platform met inschrijfsysteem, waarop: 
 ॰  Buurtsportcoaches eenvoudig activiteiten kunnen toevoegen en zicht hebben op  
     (het max. aantal) deelnemers. 

 ॰  Ouders en kinderen direct zien wat er allemaal te beleven is. Zij zoeken, vinden en boeken eenvoudig 
     een activiteit. 

Het betreft dus een kant-en-klare activatie die speciaal voor deze situatie in het leven is geroepen. Het geeft 
gemeenten en buurtsportcoaches alle middelen om zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen. 

WAAROM IS ACTIE VEREIST? 
Huishoudens staan onder druk, doordat alle aandacht naar hun kinderen gaat. De buurtsportcoaches hebben al 
contact met de doelgroep en kunnen ook kwetsbare kinderen bereiken. 

De kinderombudsman1  zegt op 17-12 het volgende:
-  Kinderen raken verder achterop door gesloten scholen
-  Ook raken zij vaker sociaal geïsoleerd doordat zij hun vriendjes minder zien en thuis regelmatig te 
    maken hebben met ruzie.
-  Vooral kwetsbare gezinnen worden op zichzelf teruggeworpen

Met deze speciale activatie gaan buurtsportcoaches op verantwoorde wijze buitenactiviteiten organiseren voor 
kinderen. De Corona Winterspelen geven de kinderen een leuk uitje, en de ouder(s) een moment van ontspanning. 
Door juist nú de buurtsportcoaches in hun kracht te zetten, worden kinderen niet de dupe van deze lockdown. 
Buurtsportcoaches kunnen nú laten zien wat zij betekenen voor inwoners.  

SLUIT OOK AAN
Bent u als gemeente, buurtsportcoach, sportbedrijf of ook geïnteresseerd om lokaal invulling te geven aan de 
Corona Winterspelen? 

Laat het ons weten: 
Mail naar info@sportstimulering.nl of bel: 0618686393. 

1 Bron: de Kinderombudsman in gepsrek met NU.nl: https://www.nu.nl/coronavirus/6097098/
kinderombudsvrouw-kwetsbare-kinderen-raken-verder-achterop-door-dichte-scholen.html


