
Gezondheid geïmplementeerd bij de Buurtsporten in Gouda.
Gezonde kantine trajecten bij verenigingen en sterke sportaanbieders:

Fempowerments heeft een gezonde badge behaald.
Er zijn 10 Goudse sportverenigingen ondersteund om een gezonde kantine te realiseren.

Bijdrage geleverd aan het Super coole kids feest met gezonde spellen.
Rookvrije generatie; Er zijn in Gouda 20 verenigingen rookvrij, ook speelparadijs Ballorig is, 
dankzij onze ondersteuning, rookvrij geworden. 
Alle Goudse gymzalen zijn rookvrij! 
Traject GMHC & alcoholgebruik in samenwerking met Brijder.
Gezonde school met uiteenlopende trajecten:

Kookactiviteiten met de KAS i.s.m. bewoners van Gemiva.
Maatwerk buurtsport voor basisschool de Wereldwijs.
Soep voor Kids, op de Goudakker, uitgevoerd. Dit traject werd geopend door de 
wethouder en de Healthy Sisters. De Healthy Sisters gaven tijdens de kick-off een 
workshop Gezonde Broodtrommel vullen.
Ondersteuning gegeven bij het ontwikkelen van een nieuwsbrief voor laaggeletterde 
ouders.

De Week van de Gezonde Jeugd georganiseerd.
In 2022 hebben we een tool ontwikkeld waarbij structureel inspiratie wordt aangeboden aan 
de medewerkers van de kinderdagverblijven in Gouda die op de groep van 0-4-jarige staan

Vakdocent bewegingsonderwijs langs op kinderdagverblijven.
Beweegkist ontwikkeld voor kinderdagverblijf Partou met gratis sport- en spel attributen 
te leen van SPORT•GOUDA.
Een Peutervierdaagse georganiseerd waarbij peuters van kinderdagverblijf Kind & Co: 4 
dagen lang een kwartier lang een wandelen, met een wandeldiploma en een gezonde 
snack, gesponsord door Albert Heijn Gouda. 
Train- de- trainer trajecten uitgevoerd.

Design thinking traject uitgevoerd in samenwerking met NJR*. 
Workshops gezonde omgeving tijdens Gouds Sportcongres 2021 & 2022.
Nationaal Schoolontbijt met de burgemeester van Gouda.
Monitoring 3 Goudse basisscholen Korte Akkeren i.s.m. GGD Hollands Midden
Cool2BFit uitgevoerd.
De MBO Rijnland projectdagen: Bewustwording, buurt- onderwijs- en sportstudenten over 
het thema gezondheid.
Video's gezonde recepten en lekker thuis bewegen tijdens de corona pandemie.
'Groentehapjes in 10 stapjes' worden uitgedeeld aan alle nieuwe Goudse ouders.
Kraanwaterdag georganiseerd.
Watertappunt bij de Goudse wielerbaan gerealiseerd.
Extra beweegmoment basisschool de Wereldwijs.
Verlenging samenwerking met Albert Heijn Gouda:

Stempelactie Goudse inwoners waarbij fruit verdiend wordt met bewegen.
Bewustwording traject MBO Rijnland studenten.
Sponsoring fruit van vakantie activiteiten.

Podcast over het plezier van bewegen in samenwerking met het CJG.
Verbinding gelegd met zowel het Gouds Sport- als Preventieakkoord. 
We hebben 20 samenwerkingspartners vanuit zorg, onderwijs en sport.
We informeren 511 volgers op onze social media kanalen!
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GOUDA GOED BEZIG

Over Gouda Goed Bezig

Dit hebben we al gerealiseerd:

Gouda Goed Bezig is een initiatief van SPORT•GOUDA en zet
zich in om Goudse jongeren op gezond gewicht te krijgen en
te houden. Dit doen we samen! Door samenwerkingen met
lokale partijen aan te gaan, willen we gezond eten én
bewegen voor jongeren gemakkelijker maken. Dit doen we
door ons te focussen op 4 pijlers: omgeving, gezondheid,
ouders en bewegen.

*In de spotlight: Design thinking
Samen met de 12+ doelgroep is er een Design Thinking traject
georganiseerd in samenwerking met de gemeente Gouda en de
Nederlandse Jeugdraad. Tijdens dit traject hebben we samen met
15 jongeren uit de wijk Achterwillens gesproken over wat zij nu in
de buitenruimte nodig hebben in beweging te blijven. Hieruit bleek
dat jongeren behoefte hebben aan een goede, onderhouden en
veilige buitenruimte om te sporten. Hier wordt een vervolg
aangegeven samen met de gebiedsregisseur van de gemeente
Gouda en de jongeren zelf. 


