4 jaar sporten is

super COOL!
2014 - 2017
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“Ik zie dat alle deelnemers
het beste uit zichzelf
halen en dat je
met ze kan lachen.”

“Na het sporten
zijn we altijd vrolijk”

“Samen sterker
en allemaal
zo veel
plezier
bij deze
uitdaging!”
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“Door super COOL!
is mijn wereld groter geworden.”

S

uper COOL! is een sportproject voor deelnemers met een verstandelijke
beperking in Almere die samen met maatjes willen sporten of één van de
sporten eerst uit wil proberen. Bij super COOL! wordt het hele jaar door,
altijd op donderdag avond, een aantal weken een bepaalde sport aangeboden door ervaren trainers van aangesloten sportverenigingen. Na die
proeflessen kan de deelnemer lid worden van deze vereniging of een volgende sport
uitproberen. Super COOLers worden door deelname fitter en vitaler en maken deel uit
van de maatschappij.

Vaste
sportavond
Donderdag
18.45 - 20.00 uur

Vrijwilligers

We kunnen rekenen op de inzet van enthousiaste betrokken vrijwilligers: de trainers
van de sportverenigingen én de super COOL! sport maatjes die mee trainen en mee
verhuizen met de diverse activiteiten. Een aantal van deze super COOL! vrijwilligers is
(ook) sociaal maatje. Super COOL! staat open voor allerlei soorten vrijwilligers zoals
vrijwilligers die affiniteit hebben met deze doelgroep, deelnemers die zelf maatje kunnen worden, werkzoekenden die met behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk mogen
doen, statushouders. Maar allen hebben de passie om zich te verbinden aan deze
groep en zien en ervaren de kracht van sport.

Trainers
Sport maatjes
Sociale maatjes

Super COOL! is in 2014 opgezet door een coalitie tussen de Almeerse
Schaatsverenging (ASV), Triade (zorg) en Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale
Almere (welzijn). Dit werd 2 jaar gefinancierd vanuit het programma ‘Kracht van Sport’
van het Oranje Fonds. Eind 2015 zijn andere zorginstellingen, sportverenigingen, het
speciaal onderwijs en NOC*NSF als samenwerkingspartners aangesloten. Dit wordt
tot eind 2017 gefinancierd vanuit de Sportimpuls van ZonMW en het Oranje Fonds.

ASV
Triade
VMCA

Triade is verantwoordelijk voor het werven van en contact met deelnemers en hun ouders, persoonlijk begeleiders of verzorgers van de verschillende zorginstellingen. VMCA
zorgt voor de werving en begeleiding van super COOL! vrijwilligers en stagiaires, het
ondersteunen van de mantelzorgers en pr via social media. ASV is verantwoordelijk
voor het contact met de diverse sportverenigingen en samenwerkingspartners, de
coördinatie van het sportaanbod en overige super COOL! activiteiten.

Coalitie

Fondsen
Nam inum alia adicia
Am ipsapid
mi, eici
Sport Impuls
Tem faccum.

Oranje Fonds
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Charles van der Horst
Lid projectgroep super COOL! en trainer ASV

Vanaf 2005 ben ik als vrijwilliger en trainer
van de Almeerse Schaatsvereniging (ASV)
betrokken bij het schaatsen en skeeleren
met mensen met een beperking.
In dat jaar startten we op het Schipperplein in
het centrum van Almere met het schaatsen met
een groepje visueel beperkte sporters.
Wat een onmogelijke opdracht leek om blinde
en slechtziende mensen te laten schaatsen,
werd een prachtige ervaring.

L

angzamerhand werd de groep uitgebreid met sporters met andersoortige
beperkingen. Ogenschijnlijk onmogelijke activiteiten mogelijk maken werd het
motto van mij om me te verbinden aan het sporten met deze doelgroep.

A

angestoken door deze successen en ervaringen zijn Anton Spaan, Tineke
Post en ik op zoek gegaan naar mogelijkheden om het sporten met mensen
met een beperking structureel vorm te geven. Contacten werden gelegd met
Triade in Almere om een groter potentieel van nieuwe sporters te bereiken.

E

en unieke combinatie werd gelegd tussen sport en sociale verbinding door
het starten van het maatjesproject van super COOL! Hierdoor kreeg super
COOL! naast een sportief, ook een sociaal en maatschappelijk belang.

T

evens levert super COOL! in belangrijke mate een bijdrage aan de inclusie
van mensen met een beperking binnen de reguliere Almeerse sportverenigingen. Super COOL! heeft binnen onze vereniging ASV een prominente plek,
waarbij diverse vrijwilligers hun bijdrage leveren.

“Super COOL! betekent voor mij ogenschijnlijk
onmogelijke activiteiten mogelijk maken.”

Special Olympics

D

eelname aan (inter-)
nationale
Special
Olympics Games werden
nieuwe doelen in ons project waardoor deelnemers
enorm in hun persoonlijke
ontwikkeling groeien.
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Drijfveren

M

aar ook kleine successen zijn voor mij
belangrijke drijfveren om
actief te zijn en te blijven bij
super COOL!

Kazachstan
In 2008 heb ik samen
met Anton Spaan, Ron
Water, Pepijn Trapman
en een groep van
16 ASV jeugdleden
een
onvergetelijke
reis gemaakt naar
Kazachstan. We zijn
met enkele kinderen
met een beperking
naar de beroemde
Medeo
kunstijsbaan
gegaan
om
daar
te schaatsen. Voor
de Kazachen is het
schaatsen voor deze
groep een onmogelijke
activiteit. Wij hebben
laten zien dat dit wel
degelijk mogelijk is.

Schipperplein

Z

oals een sporter die
voor het eerst deel
neemt aan de schaats
training en zelfstandig
m.b.v. een schaatsrekje
een rondje schaatst op het
Schipperplein.

I

k wil me de komende
jaren blijven verbinden
aan dit prachtige project.
Ik ben er trots op dat ik deel
uitmaak van super COOL!
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sporten
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sport partners

atletiek
dans
darten
fietsen
hardlopen
hockey
karate
mountain biken
schaatsen
skeeleren
wandelen

ASV
AVA ‘81
FRTCA
Shinbukaj
Dartsbond Almere
Sportservice Flevoland
NOC*NSF
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V

era en Marlies zijn al vanaf de start
van super COOL! beste maatjes.

Vera van Elsäcker
Sociaal maatje bij super COOL!

I

k ben in maart 2014 vrijwilliger geworden bij
super COOL! omdat ik naast mijn drukke en verantwoordelijke baan als verloskundige ook graag
iets totaal anders wilde gaan doen. Door mij aan te
sluiten bij super COOL! en uiteindelijk ook maatje te
worden kan ik zowel mijzelf als mijn maatje verrijken.

A

ls maatje kan ik goed één op één contact met
iemand hebben. Op die manier weet ik precies
wat ze leuk vindt en wat haar behoeftes zijn. Door het
hebben van een maatje heb je ook vaste momenten
of uitjes die je samen kan gaan doen. En iets samen
doen is altijd veel leuker dan alleen!

Marlies

I

Super COOLer

k weet niet meer hoe lang Vera en ik al maatjes
zijn, ik geloof al 4 jaar. Ik ben toen mee gaan
doen aan de super COOL! skeelerlessen van
de Almeerse Schaatsvereniging omdat ik dat
zo’n leuke vereniging vind en ik van skeeleren houd. Daar heb ik Vera ontmoet.
Ik doe alleen mee aan het skeeleren in de zomer maar ik zie
Vera veel vaker, want ze is
bijna elke week speciaal voor
mij bij Koffie Café in de Rondo
in de Muziekwijk.

V

era, dat is een hele leuke
meid. Ze is echt een heel
lief persoon om maatjes mee
te zijn. Als we bij Koffie Café zijn
doen we samen spelletjes, of we
knutselen samen.

aar ik ben ook met haar en Jorrit
samen een keer naar het Dolfinarium geweest. En we skeeleren en schaatsen natuurlijk
samen bij super COOL! zo vaak als kan.

e zijn ook samen op televisie geweest bij
Koffietijd. Dat was heel erg leuk om samen
met Vera te zien hoe Koffietijd er achter de schermen uit ziet.
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n de afgelopen 3,5 jaar hebben we al veel leuke
dingen samen gedaan. We zijn begonnen op de
skeelerbaan in de zomer. We zijn gaan schaatsen in
de winter. Daarnaast hebben we aan andere super
COOL! activiteiten meegedaan zoals barbecueën,
bowlen en uitjes naar de schaatsbaan.

W

“Ik ben heel
blij met zo’n
leuk maatje
als Vera.”

M

W

I

e zijn zelfs uitgenodigd bij
Koffietijd namens het Oranje
Fonds. Hierbij waren we live op
tv. Dat was toch wel heel gaaf!
En voor Marlies is dit wel één
van de hoogtepunten.

D

eze zomer zijn we samen met mijn vriend
naar het Dolfinarium geweest. Marlies is helemaal
gek van dolfijnen, dit was
een hele gezellige dag!

O

p dit moment is Marlies
sneller vermoeid en zijn de
sportieve activiteiten te veel voor haar.
Daarom gaan we op de dinsdagavond naar Koffie
Café waar we samen druk aan het knutselen zijn.

W

anneer we samen een activiteit gaan doen zie
ik haar helemaal opleven. Het enthousiasme
waarmee ze me elke keer begroet geeft me veel
energie en voldoening. Na een activiteit volgt dan
altijd snel de vraag bij Marlies wanneer we weer
afspreken.

Wilma Koster

Moeder van Alexander

“Voor mij als moeder betekent dit een voldaan gevoel
dat Alexander op zo’n fantastische manier
begeleid en gestimuleerd wordt.”

A

lexander is in februari 2016 begeleid gaan wonen bij ‘s Heeren
Loo in de Therese Schwartzestraat.
Daar kwam hij direct in contact met
super COOL! En hoe cool was dat!
Alexander is dol op mensen, contact
met volwassenen en erop uit gaan.
Maar zelfstandig en/of binnenshuis
kan hij zichzelf moeilijk vermaken.
Wonen in een groep was voor hem
een stap in de goede richting en het
contact met super COOL! verschafte
hem heel veel meer mogelijkheden
om zich te vermaken, ontplooien
en lichamelijk bezig te zijn. Dit laatste is natuurlijk heel belangrijk voor
veel mensen met een beperking.

A

lexander heeft in de basis de
neiging om passief te zijn en
weinig tot geen eigen initiatief te
tonen. Maar als hij ‘bij de hand genomen wordt’, zoals bij super COOL!,
vindt hij alles prachtig. Met name
schaatsen en skeeleren, hij schaatste vanaf 8 jaar, maar dat moesten
we 3 jaar geleden opgeven. Ook
darten viel erg bij hem in de smaak,
maar in principe wil hij niets overslaan dus doet hij aan alles mee.

A

lweer een geweldige ervaring
voor Alexander om met iemand
anders dan zijn moeder uit te gaan.

Z

lexander’s wereldje wordt door
de activiteiten van super COOL!
aanzienlijk vergroot: hij kijkt uit naar
de vaste sportavonden, hij geniet
van de activiteiten, komt met veel
mensen in aanraking en los daarvan,
wordt zijn conditie op pijl gehouden.

o zijn ze samen naar Jumping
Jack geweest, Alexander is dol
op trampoline’s, dus dat was een
schot in de roos van Saaleha. En
naar Kids Play Ground. Alexander
was daar verreweg de oudste, maar
dat boeit hem niets, de kleintjes om
hem heen kennelijk ook niet. En ja,
die ballenbakken, he? Daar mag hij
van mij al jaren niet meer in; dus
alweer een top-idee!

V

D

A

ia super COOL! kwam hij ook
nog in contact met Saaleha, die
de afgelopen maanden zijn maatje
is geweest. Zij was meestal bij de
super COOL! sporten aanwezig en
daarnaast hebben ze een aantal
leuke uitstapjes gemaakt.

e KPN Schaatsvriendendag in
Biddinghuizen afgelopen winter waar de groep met de bus naar
toe ging was ook een top ervaring.
Kort samengevat, heeft super
COOL! Alexander’s leven aanzienlijk verrijkt.
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super COOL! in cijfers
De resultaten zijn gemeten over de periode 1 november 2015 tot en met 30 september 2017

105

Unieke sporters
Jongste deelnemer: 15 jaar
Oudste deelnemer: 54 jaar

30

maatjeskoppels
waarvan 8 langdurig

533

deelnemers opgeteld bij alle activiteiten

39
echte super COOLers
40%

is lid geworden van een sportvereniging
en/of sport regelmatig bij super COOL!

“Ik vind het fijn dat er op
me gelet wordt, dat geeft
me een veilig gevoel.”

75%

komt naast het
sporten ook voor
de gezelligheid

56%

is fitter
geworden
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50%

is zelfstandiger
geworden

87%

doet nu regelmatig
aan sport

Woonsituatie
68%

Begeleid

Zelfstandig

4

zorginstellingen:
Triade, ‘s Heeren Loo,
Vitree, Amerpoort

11%

Bij ouder(s)

16%

5%

Onbekend

1

VO school

Special Onderwijs:
het Aventurijn

“Door super COOL! heb ik
er veel vrienden bij.”

“De kracht van super COOL! is
vertrouwen en betrouwbaarheid.”

60

Unieke vrijwilligers

Raportcijfers:
Deelnemers

9,6
Ouders

7,9
Super COOL! vrijwilligers

8,4
Samenwerkingspartners

8,4

22 super COOL! vrijwilligers
38 vrijwilligers bij de sportverenigingen
+ 12 stageplaatsen

“Ik wordt magerder
door super COOL!”
“Deze mensen kunnen heel goed
omgaan met deze doelgroep.”

“De sporters zien er telkens
weer naar uit om te sporten
bij super COOL!”
“Het positieve aan super COOL! vind ik
dat we structureel een gezamenlijk
doel nastreven: sociaal en sportief.”
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Richard

van
den Berg
Super COOL! vrijwilliger
Ik ben bijna een jaar geleden
geleden vrijwilliger geworden
bij super COOL! omdat ik het
leuk vind om met deze doelgroep om te gaan. Zolang ik
me goed voel ben ik bij alle
activiteiten.
Ik vind het gewoon top dat het
er is, super COOL! Ik ben er
graag vrijwilliger en doe het
met veel plezier.
Met veel deelnemers heb ik
een goede klik. Gewoon omdat ik ze in hun eigen waarde
laat. Ik zie ze gewoon als normaal. De ene deelnemer komt
sneller naar je toe dan de ander. Dat ga ik ook niet forceren.
Als ze met rust gelaten willen
worden dan laat ik ze met rust.
Ze komen vanzelf wel. En dat
ze wat mankeren? Nou ja, we
mankeren allemaal wel wat.
Ze zijn na afloop altijd vrolijk.
En je kunt ze toch een beetje
uit hun isolement halen en
mee laten doen aan de
maatschappij.
Maar het levert mijzelf ook
wat op. Ik had toch, net als
veel anderen, een verkeerd
beeld en dat is weg genomen.

I

k ben er achter gekomen dat
ze meer kunnen dan ik van te
voren gedacht had. De mooiste
én de natste ervaring was de No
Limit Challenge in september.
Het regende en stormde de hele
dag. Zelf wilde ik in het begin opgeven omdat ik dacht: ‘dit is echt
niet te doen’.
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M

et heeft me nu gemotiveerd
om volgend jaar zelf aan de
paratriathlon mee te gaan doen.

Daardoor heb ik gemerkt dat ook
ikzelf meer kan dan ik dacht.

Ron: “Hij is gewoon
een aardige jongen.”
Richard: “Haha, meestal
zegt hij ‘Hé ouwe’ tegen me.”

aar ik was maatje van Ron
en wilde hem niet teleurstellen. De deelnemers stimuleerden
mij met hun enthousiasme en
doorzettingsvermogen juist om
door te gaan en niet op te geven.

H

Brittany
Super COOLer

Ik ben al vanaf het begin bij
super COOL! en ik vind het
nog steeds leuk. Je kan verschillende sporten doen en
dat is echt leuk omdat we dan
steeds verschillende dingen
doen en niet maar één ding.
Zo ben ik dan toch bezig en ik
ben er blij mee. En zolang we
maar bezig zijn ben ik er bij.
De begeleiders stimuleren
ons ook om mee te doen en
mee te blijven doen. Jij beweegt hoe je wil bewegen,
je hoeft niet de snelste of de
beste te zijn. Maar ze stimuleren je wel om mee te blijven
doen want als je niet mee
doet moet je hier ook niet zijn,
vind ik.
Daardoor krijg je steeds meer
kracht en kun je mee blijven
doen. Maar je krijgt ook meer
zelfvertrouwen.
Dat zag je ook bij de Challenge met die regen en wind.
Je gaat gewoon door en door
en door. Ook door de regen.
Want wij stoppen niet. Ik ben
super trots op mezelf dat ik
het gehaald heb.

“Want het is
jouw moment”

E

n ik ben ook trots dat ik steeds
certificaten heb gekregen als
een sport klaar was. Want die heb
ik niet zomaar gekregen. Ik heb ze
echt verdiend omdat ik steeds heb
gesport en heb mee gedaan. En
natuurlijk dat mooie super COOL!
jack. Die heb ik ook verdiend omdat ik 10 keer was gekomen en ben
blijven sporten.

I

k heb twee keer een maatje gehad
en dat is ook erg leuk. De laatste
keer was dat Lisanne. We hebben
samen allemaal verschillende dingen gedaan. Lunchen bij Bobbie
Beer, spelletjes doen op mijn woning, pannenkoeken eten bij haar
thuis, samen taartjes bakken bij mij.
En bij super COOL! heb ik natuurlijk
ook steeds samen met mijn maatje
gesport.
Foto van Richie Brouwer, Echnaton
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Shirley Schiltmeijer
Triade, Bewegingsagoog

I

k ben sinds juni 2014 werkzaam bij
super COOL! In die 3,5 jaar heb ik mijn eigen
netwerk kunnen opbouwen. De begeleiders op
de woningen van de verschillende zorginstellingen weten wie ik ben, weten wat ik doe en als
er een sport wordt aangeboden weten zij mij te
vinden voor meer informatie.

M

ijn taak bij Super COOL is het werven van cliënten/deelnemers middels een flyer over de verschillende sporten die wij elke 6 weken aanbieden.
Ze melden zich bij mij aan. Ook vang ik de deelnemers op bij de vereniging en zorg ik dat alle deelnemers weer veilig thuis komen.

O

ndanks dat wij met super COOL! super leuke
activiteiten/sporten aanbieden is het altijd weer
afwachten of de deelnemers zich opgeven. Krijgen de
deelnemers de flyers wel binnen? Geeft de locatie de
informatie over de verschillende sporten wel door?
Hoeveel herinneringen zal ik sturen, zodat ik zeker weet dat alle deelnemers/locaties de informatie
binnen hebben gekregen? Hebben de locaties wel
de taxi’s op tijd besteld voor de heen- en terugweg?
Komen de taxi’s wel op tijd, zodat de deelnemers nog
wel lekker kunnen sporten?

D

oor al deze vragen blijft het voor mij alleen maar
een sport om er voor te zorgen dat dit allemaal
goed verloopt en kunnen we met elkaar de deelnemers een kans bieden om lekker te kunnen sporten
om er uiteindelijk achter komen of er een sport bij zit
om van een verenging lid te worden.

H

et is geweldig om te zien hoe enthousiast de
verenigingen zijn, maar ook de deelnemers.
Door op tijd door te geven aan de verenigingen
hoeveel deelnemers zich voor een sport hebben opgegeven, weten zij waar ze aan toe zijn en
kunnen ze een mooie lessenserie voorbereiden.
Door de fijne samenwerking met de verengingen
en hun enthousiasme zorgen we met elkaar dat er
toch bij elke vereniging deelnemers blijven hangen
en lid worden.

N

a 4 jaar is super COOL! in de ogen van
anderen een echte vereniging geworden. Sommige deelnemers willen niet lid worden van een
sportvereniging, maar willen bij super COOL! horen
en elke 6 weken wanneer er weer een andere sport
wordt aangeboden bij deze sport aanwezig zijn.

I

kzelf zie ook super COOL! in de toekomst een
sportclub worden. Het is al zo bekend bij iedereen.
Hoe leuk is het dat de deelnemers echt lid kunnen
worden van super COOL! en zelf kunnen kijken welke
sporten zij willen uitproberen. Of gewoon elke week
lekker in beweging zijn zonder dat het uitmaakt welke
sport dat is. Ik hoop ook dat we nog meer verschillende sporten kunnen aanbieden en daardoor nog
meer deelnemers aan het sporten krijgen.

Als ik terug kijk naar de afgelopen jaren is super COOL! zelf mijn
mooiste ervaring. Een project waarbij wij mensen aan het sporten
krijgen, waarbij mensen een kans krijgen om een sport uit te
proberen, maar ook lid kunnen worden bij een vereniging.

“Elke week gezellige, enthousiaste mensen
om je heen die niet alleen elkaar, maar ook
mij elke keer weer een lach bezorgen.”
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Ali Boorsma

Trainer en coordinator G-groep bij AVA’81

Ik ben 2 jaar betrokken bij super
COOL! via atletiek vereniging Almere
’81. Als trainer en coördinator ben ik
al vele jaren betrokken bij G atletiek
op vrijdagavond en ik vind dat mensen
met een beperking de gelegenheid
moeten krijgen om te kunnen sporten.

H

”Het plezier spat er van af
tijdens de trainingen.”

”De kracht van super COOL! ligt
in de hechte groep”

et is ook voor hen goed om te bewegen en het concept van super COOL!
sprak mij aan. Atletiek is een diverse
sport en zeer geschikt voor mensen met
een beperking.

D

it jaar waren er gemiddeld acht vrijwilligers vanuit de vereniging betrokken
bij de super COOL! lessen. Ik vind dat een
goede zaak, omdat de vrijwilligers meestal geen ervaring hebben met mensen met
een beperking. Op deze manier maken ze
kennis met de groep en tijdens de atletiek
lessen zien ze dat het plezier eraf spat.
En ook de prestaties zijn uitstekend te
noemen.

D

e visie ten opzichte van mensen
met een beperking binnen de atletiekvereniging is positief veranderd. Dit
komt door plezier in de groep en er valt
geen onvertogen woord. Er is interactie
tussen de trainers en de groep.

M

ij persoonlijk heeft het sporten met
deze groep ook veel opgeleverd: het
contact met de samenwerkingspartners,
de projectgroep en deelnemers, de dynamiek en het plezier dat de groep heeft.

I

k wil betrokken blijven om deze groep
een kans te geven om (weer) te kunnen sporten bij de atletiekvereniging en
wederom kennis te laten maken met de
diverse onderdelen om zo hun prestaties,
zelfvertrouwen en eigenwaarde te verbeteren. En ze in beweging te krijgen.
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Andere activiteiten

N

aast de serie proeflessen hebben de super COOLers de afgelopen twee jaar aan
diverse andere activiteiten mee kunnen doen.

D

at waren bijvoorbeeld sportieve activiteiten
zoals een sportclinic of een wedstrijd. Of
sociale activiteiten zoals samen met de sportmaatjes en samenwerkingspartners bowlen of
barbecuen.

W

e organiseren met
super COOL regelmatig activiteiten die
niets met sport te maken
hebben maar wel met een
inclusieve
samenleving.
Zo hebben we samen met
deelnemers,
vrijwilligers
en
samenwerkingspartners gebowld, hebben we
al twee keer een barbecue
georgansieerd en hebben
de deelnemers een paar
keer een maaltijd voor de
vrijwilligers bereid.

Foto van Danny van Kolck

O

ok de G-Flits Foto
shoot
was
een
prachtig evenement Deze
middag werd kosteloos
aangeboden door Fotografie Van Kolck. De
deelnemers werden professioneel opgemaakt door
een visagiste en zo mooi
mogelijk op de foto gezet
door bevriende fotografen,
maar mochten ook zelf
voor een dag fotograaf zijn.

D

e afgelopen 4 jaar hebben we mee gedaan
met de No Limits Challenge
In Almere. Daarbij moeten
alle deelnemers achter
elkaar 20 minuten zwemmen, 25 km fietsen en 7
km wandelen of hardlopen.

O

p verzoek van een
aantal
deelnemers
hebben we een paar sport
clinics aangeboden die
niet in de planning van de
serie proeflessen voorbij
kwamen. We zijn wezen
klimmen in de klimhal in
de Topsporthal en hebben
een workshop dans aangeboden. Dat was zo’n succes dat er in het jaarschema ruimte werd gemaakt
voor een serie van 5 dans
lessen.

D

e hele zomer trainen
we 2 avonden per
week. Elke week wordt de
afstand die gefietst wordt
langer. En wordt de afstand
die gewandeld of hard
gelopen wordt opgebouwd.
Met elkaar trainen voor een
doel is gezellig maar het
doel daadwerkelijk halen
is voor velen een overwinning.

E

lk jaar gaan we met een
bus vol super COOLers en vrijwilligers naar één
van de grote ijsbanen of
doen we mee aan de KPN
Schaatsvriendendag.

oor mee te doen aan
wedstrijden
kunnen
deelnemers zich niet alleen
op sportief vlak maar ook
persoonlijk verder ontwikkelen. Ze ervaren wedstrijd
spanning maar ook hoe
verliezen voelt. Door het
systeem van divisioning
bij Special Olympics wedstrijden strijdt elke sporter
tegen gelijkwaardige tegenstanders
en
heeft
elke sporter kans om uit
te blinken en medailles te
winnen.

D

it resulteert altijd weer
in trotse en krachtige
deelnemers,
ontroerde
ouders en zorgt voor een
boost in het zelfvertrouwen van de deelnemers.

A

D

e Almeerse hockeyclub
heeft ons benaderd
met de vraag of zij volgens
de super COOL! methode
drie proeflessen mochten
geven.

D

O

p de dag zelf wordt
elke deelnemer zoveel
mogelijk één op één begeleid door vrijwilligers
van super COOL! of gast
vrijwilligers. We zijn er trots
op dat jongeren van Leo
Club Almere zich als gast
vrijwilliger aan ons project verbonden hebben.

cht super COOLers
hebben via ASV zelfs
meegedaan aan de Special
Olympics World Games in
Los Angeles (zomerspelen)
en Graz (winterspelen).

“Ik heb al veel dingen bereikt
maar wil nog meer dingen bereiken in de sport.”
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De toekomst van super COOL!

D

e huidige samenwerkingspartners hebben super
COOL! omarmt en een plek gegeven binnen hun
“Het is
organisatie. Super COOL! heeft in de afgelopen 4 jaar
haar bestaansrecht bewezen. Super COOL! gaat door.
onze ambitie
Maar we willen verder groeien en we willen minder
om super COOL!
afhankelijk worden van projectsubsidies.

W

in al zijn facetten
verder te laten
groeien.”

e
willen meer verdieping, meer
erkenning, meer
impact.
De kracht van sport
d u i d e l i j ke r
maken bij gemeente, bedrijven, begeleiders, zorginstellingen, ouders en nieuwe vrijwilligers om een
grotere participatie van deelnemers te krijgen en meer
sociale inclusie te bewerkstellingen. Tevens streven
we naar betere borging bij zowel de zorginstellingen als de sportverenigingen en naar meer sociale
maatjes voor de deelnemers.

D

oor deze groei in de breedte kunnen we meer
zorg- welzijn- en sportpartijen aan elkaar verbinden waardoor een breed netwerk aangepaste sporten voor deze doelgroep in Almere ontstaat. Door het
uitgaan van de mogelijkheden van deelnemers én
vrijwilligers en het inzetten van maatjes zorgt super
COOL! er al 4 jaar voor dat door inclusief sporten
deelnemers met een verstandelijke beperking fitter en
vitaler worden en deel uitmaken van de maatschappij.

V

erbreden, verbinden en verdiepen zijn de sleutelwoorden voor het verder versterken van super
COOL! in Almere. Verbreden door een grotere keuze
aan sporten voor de deelnemers te creëren en een
groter bereik onder nieuwe deelnemers verkrijgen.
Deelnemers hebben aangegeven welke nieuwe
sporten ze graag zouden willen uit proberen en een
aantal sportverenigingen heeft zelf gevraagd aan te
mogen haken. Eind 2017 zijn daarom al 2 nieuwe
sporten aangeboden via het super COOL! concept.

Behouden
Verbreden
Verbinden
Verdiepen

Groeien

S

uper COOL! neemt deel aan het ‘Groeiprogramma’ van het Oranjefonds. Daarin worden
de mogelijkheden en de vorm van een uitrol over
Flevoland in 2018 onderzocht. Als onderdeel daarvan is Sportservice Flevoland bij super COOL! aangesloten als coalitiepartner. Dit zou een mooie ontwikkeling zijn om het succes van super COOL! voor
nog meer mensen met een verstandelijke beperking
mogelijk te maken.

“En wie weet volgt daarna
super COOL! NL?

super COOL!

Flevoland

super COOL!

NL?
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Super COOL! heeft tot
eind 2017 haar subsidie
ontvangen van:

Deze brochure is een uitgave
van super COOL! Almere
ter gelegheid van het 4 jarig
bestaan.

Alle quotes in deze brochure zijn uitspraken van
deelnemers, ouders, vrijwilligers of samenwerkingspartners.
Deze quotes en cijfers zijn verzameld via enquetes en interviews.

Super COOL! is ontstaan uit de
coalitie tussen ASV, Triade en
VMCA.

Uitgave:
Samenstelling:
Vormgeving:
Fotografie:

Oktober 2017
super COOL!
TineK Design
Anton Spaan en
Tineke Post,
tenzij anders vermeld

Oplage:

250 stuks

www.asv-almere.nl
www.supercoolalmere.nl

www.triade-flevoland.nl

www.facebook.com/supercoolalmere

www.vmca.nl

