De SamenSpeelBelofte van
Sportivate
Wat gaat Sportivate
doen om de samenspeelkansen van
alle kinderen te vergroten?

Waar staat
Sportivate
voor?
Beweeg en ontwikkel met plezier. Sportivate is
een 3 jaar jonge organisatie die het Kind
centraal zet in haar beweeg en spelaanbod.
Door kinderen eigenaarschap te geven over hun
eigen speel en beweeg ontwikkeling geven wij
het kind de ruimte (terug).
Op de schoolpleinen, tijdens onze Speel en
Beweegpauze, leiden wij kinderen op tot Junior
Sportivators. Op BSO’s stimuleren wij
samenspel middels workshops en trainees. En in
woonwijken bouwt onze Buurtspeelcoach aan
Speelclubs waar kinderen de baas zijn: Junior
Sportivator Wijk (JSW).
Op basis van onze pijlers Liefde, Veiligheid en
Vertrouwen, ondersteunen onze Sportivators zo
30.000 kinderen per week in hun speel en
beweeg ontwikkeling.

Wat belooft
Sportivate
concreet te doen in 2020-21?
Wij beloven dat wij, Sportivate en de Buurtspeelcoach, van onze JSW inclusieve speelclubs maken door:
1: De Junior Sportivators te trainen in kennis, vaardigheid en bewustzijn van het inclusief samenspelen.
2: In samenwerking met de Buurtsportcoach Aangepaste Sport kinderen met handicap, en ouders van
deze kinderen, proactief benaderen en betrekken bij het JSW traject en onderzoeken wat de
mogelijkheden en belemmeringen zijn.
3: Hiermee het Junior Sportivator Wijk traject toegankelijk maken voor alle kinderen, met en zonder
handicap.
4: Deze kennis die wij hierin opdoen delen zodat Amersfoort een Speelstad voor ieder kind kan zijn,
#speelstadamersfoort.

Hoe gaat
Sportivate
daarbij kinderen betrekken?
Door het Kind centraal te zetten. Kinderen zijn
al de baas in onze Speelclubs.
Wij reiken kennis en vaardigheden aan,
waardoor de kinderen aan haar eigen, inclusieve
speelcultuur gaan werken. Wij zijn er om te
ondersteunen, en gesprekken met volwassenen
(grote kinderen) te voeren. Maar bij ons leren
kinderen van kinderen. Zonder de kinderen
kunnen wij deze belofte onmogelijk waar
maken.

Sportivate
anne@sportivate.nl
www.sportivate.nl

www.samenspeelakkoord.nl

