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Inleiding  

Het beleidsplan is het basisdocument van Super COOL!.  

Daaraan gekoppeld zijn: 

• het financieringsplan, waarin huidige en toekomstige partners, subsidies en fondsen zijn 

uitgewerkt; 

• het portfolio, waarin de diverse onderdelen van Super COOL! zijn uitgewerkt; 

• de Super COOL! Matrix, waarin de onderdelen van het portfolio zijn gekoppeld aan het 

financieringsplan; 

• het productenboek, waarin beschreven staat voor toekomstige Super COOL! groepen wat 

Super COOL! inhoudt.  

 

Totaal vormt het een integraal geheel wat Super COOL! toekomstbestendig maakt voor de 

komende jaren.  

 

1. Doelstelling van de Stichting Super COOL!  

Het in beweging brengen van mensen met een beperking. Super COOL! is een sport- en 

maatjes project voor mensen met een beperking. Dit voorkomt sociale uitsluiting en voelen zij 

zich meer onderdeel van de maatschappij. 

 

2. Missie, visie en kernwaarden 

De missie is: Het nastreven van een inclusieve samenleving middels het sporten samen met 

maatjes. Daarmee voorkomt Super COOL! sociale uitsluiting van deelnemers.  

 

De visie is: Super COOL! draagt ertoe bij, dat meer mensen met een beperking  samen met 

sportmaatjes deelnemen aan sportieve -en maatschappelijke- activiteiten. Uitgangspunten 

daarbij zijn:  “Iedereen kan meedoen”. Wij sluiten niemand uit. Iedereen (zowel deelnemers 

als vrijwilligers) kan meedoen op zijn of haar niveau. Door het sporten ontmoeten de 

deelnemers meer mensen, groeit het zelfvertrouwen, worden zij zelfredzamer en voelen zij 

zich fitter. 

 

De kernwaarden zijn:  

• Door uit te gaan van de mogelijkheden van deelnemers en het inzetten van maatjes 

zorgt super COOL! middels sport dat mensen met een beperking deel gaan uitmaken van 

de maatschappij en fitter, vitaler, zelfstandiger en zelfverzekerder worden. 

• De wens is dat zowel deelnemers en vrijwilligers een afspiegeling zijn van de 

samenleving met verschillende culturen en achtergronden.  

• We willen vooral deelnemers die nog niet structureel sporten bereiken en helpen bij het 

wegnemen van drempels.  

 

De spelregels / gedragsregels zijn: 

• We hebben plezier samen. 

• We juichen voor de ander, moedigen die aan. 

• We hebben respect voor elkaar. 

• We komen op voor elkaar. 

• We voelen ons prettig, welkom en veilig. 

Kenmerkend voor het sportaanbod is:  
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• Bij super COOL sporten deelnemers en vrijwilligers structureel samen (=Play Unified) op 

een vaste dag en tijdstip in de week, het hele jaar door. 

• Er worden diverse sporten middels een carrousel aangeboden, zodat de deelnemers 

kennis kunnen maken met verschillende sporten en daarmee een gevarieerd 

beweegaanbod aangeboden krijgen.   

• Super COOL vrijwilligers verhuizen mee met alle sporten en enthousiasmeren de 

deelnemers en helpen hen de aangeboden sport te begrijpen en uit te voeren op hun 

eigen niveau. 

 

3. Strategie  /werkwijze 

Doelgroep Super COOL! 

De doelgroep van Super COOL! zijn mensen met een beperking. In Almere sporten wij met 

mensen met een verstandelijke beperking, aangezien deze doelgroep in Almere groot qua 

aantal is. In andere gemeenten in Flevoland wordt er ook gesport met andere doelgroepen 

met een beperking, zoals lichamelijke beperking of chronisch zieken.  

De tweede doelgroep zijn de sportmaatjes. Dit zijn de vrijwilligers die wekelijks mee sporten.  

Hier zitten ook vrijwilligers bij die maatschappelijk soms in een lastige of kwatsbare positie 

zitten, maar bij Super COOL! volledig tot hun recht komen. Of Super COOL! deelnemers die zijn 

doorgegroeid naar de rol als vrijwilliger.  

 

Wat doet Super COOL! 

Iedere vijf weken wordt er een andere sport aangeboden bij een sportvereniging. We bieden 

o.a. schaatsen, inline-skaten, voetbal, basketbal, bootcamp, fietsen, zwemmen, wandelen, 

hartlopen en judo aan. Wekelijks doen er tussen de twintig en dertig deelnemers mee en ook 

vijftien tot twintig sportmaatjes. We sporten samen (Play Unified). Iedereen doet mee op zijn 

of haar niveau.  

Naast het wekelijks sporten willen wij, op basis van de wens van deelnemers,  meer gaan 

inzetten op het meedoen aan evenementen en wedstrijden. Het wekelijks sporten met 

vrijwilligers levert zowel de deelnemer als vrijwilligers veel op. Het meedoen aan evenementen 

en wedstrijden zorgt er voor dat het zelfvertrouwen en eigen waarde enorm toeneemt.  Het 

besef bij deelnemers dat zij ook kunnen winnen en een medaille ontvangen geeft deelnemers 

een enorme boost. Deelnemers voelen zich fitter en worden zelfredzamer. 

 

 

4. Huidige situatie  

Ontstaan en huidige groei 

Super COOL! is gestart in januari 2013 in Almere met schaatsen en inline-skaten. Vanaf 2015 

zijn wij in blokken van vijf weken meerdere sporten (zoals atletiek, fietsen, mountainbiken, 

handbal, karate en hockey) gaan aanbieden in samenwerking met de reguliere Almeerse 

sportverenigingen. Vanaf 2017 zijn wij gestart met de uitrol van het concept Super COOL! over 

heel Flevoland. Eerst om de juiste partijen te zoeken binnen iedere gemeente en daarna pas 

starten met de uitvoering. Begin 2020 is Super COOL! actief in alle Flevolandse gemeenten. 

 

 

5. Concrete werkdoelen 

Samenwerkende partijen 

Super COOL! is een goed voorbeeld van een initiatief waarbij sport, zorg en welzijn goed 

samenwerken.  

De samenwerkende partijen binnen Super COOL! zijn de Stichting Super COOL!, Zorginstelling 

Triade, de Vrijwilligers- en mantelzorgcentrale Almere (VMCA) en Sportservice Flevoland (SSF). 

Deze partijen vormen het  coalitieoverleg die de werkzaamheden bedenkt en uitvoert.  
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In de kern is de volgende rolverdeling afgesproken. De sportorganisatie zorgen voor het 

aanbieden van de sporten door de inzet van de trainers en vrijwilligers van de 

sportverenigingen. De zorginstellingen zorgen voor de werving en het behouden van de 

deelnemers bij de diverse zorginstellingen. En om hen te activeren om deel te nemen aan de 

sport en ervoor te zorgen dat de deelnemers naar de sportaccomodatie toe gaan. De VMCA is 

verantwoordelijk voor de werving en het behoud van de vrijwilligers / sportmaatjes, die de 

individuele deelnemers begeleiden en naast de sport andere ontspannende activiteiten met de 

deelnemers uitvoert. 

 

Waar moet aan gewerkt worden? 

De uitdagingen op organisatorisch gebied zijn het zorgen dat lokaal de coalitie van sport, zorg 

en welzijnspartijen samengesteld gevonden wordt en hun commitment uitspreken. Dat houdt 

in dat de juiste projectleider wordt gevonden en tevens de coördinatoren sport, zorg en 

welzijn. Deze coördinatoren dienen vervolgens de samenwerking aan te gaan met de lokale 

sportverenigingen en zorginstellingen. Er wordt op lokaal niveau een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

De uitdagingen op financieel gebied is het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen. In 

september 2020 eindigt de financiering van de Sportimpuls voor Almere, Zeewolde en NOP. En 

in april 2021 eindigt de financiering van het Oranjefonds voor het realiseren van de groei in 

Flevoland. In het najaar van 2019 is een projectgroep gestart om te onderzoeken hoe Super 

COOL! toekomst bestendig gemaakt kan worden. Een meerjarenbegroting is opgesteld, een 

portfolio samengesteld en de daarbij behorende fondswerving is uitgewerkt in een matrix voor 

de toekomst. Tevens is met alle lokale coalitiepartijen gesproken om na te gaan in hoeverre zij 

bij kunnen dragen in de financiering van Super COOL!  

 

 

6. Toekomstige strategie (toekomst en innovatie)  

Super COOL! is nu actief in heel Flevoland. Voor 2020 moet de organisatie en uitvoering in 

Flevoland versterkt worden, zodat alle groepen per medio 2021 er kwalitatief goed voor staan 

en dat zij zonder de financiering vanuit het Groeiprogramma verder kunnen met de uitvoering. 

Een goede kwalitatieve basis in Flevoland is het visite kaartje om verder te groeien in 

Nederland. 

De strategie voor de toekomst is meer Super COOL! groepen in het land opzetten. Daarmee 

bereiken wij een groter deel van de doelgroep en neemt de sportdeelname toe van een groep 

deelnemers waarvoor sporten helemaal niet vanzelfsprekend is. 

De ambitie voor eind 2021 en later is  dan ook Super COOL! NL. Waar wij Super COOL! 

Flevoland bewust de gemeenten benaderd hebben en actief geholpen hebben om dit op te 

zetten zullen wij in de rest van Nederland vooral reageren op aanvragen voor ondersteuning 

en begeleiding bij de opstart van nieuwe lokale Super COOL! groepen. Dit zal geleidelijk 

moeten gebeuren (ca 1 of 2 lokale Super COOL! groepen per jaar). We gaan in overleg met het 

NOC*NSF om te bepalen wat zij in de promotie van Super COOL! kunnen betekenen. En we 

moeten goed de consequenties in beeld brengen van verdere uitrol.  

Tevens werken wij aan de doorontwikkeling en innovatie van Super COOL!. Wat willen wij met 

andere of jongere doelgroepen? Welke samenwerkingspartners zijn daarbij dan nodig? Hoe 

kunnen wij het scholingsaanbod voor deelnemers en vrijwilligers versterken? Kan Super COOL! 

als dagbesteding ingezet worden? Etc.  
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7. Organisatie  

De Stichting Super COOL! is in maart 2018 opgericht. Dit was een logische volgende fase van de 

groei en ontwikkeling van Super COOL!. Super COOL! zelf is al in januari 2013 gestart in Almere 

als onderdeel van het programma “Kracht van Sport” van het Oranjefonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere lokale Super COOL! groep functioneert zelfstandig en is zelf verantwoordelijk voor de 

vormgeving en uitvoering van hun werkzaamheden. Wat in bovenstaand organogram 

aangegeven is, is een netwerkorganisatie. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten tussen de Stichting Super COOL! en de lokale Super COOL! groepen. De 

samenwerking is toegespitst op het uitdragen van de visie, missie en kernwaarden van Super 

COOL! en op ondersteuning (organisatie, werving deelnemers, en vrijwilligers, opleiding, 

financiën, website, etc.) vanuit de Stichting en kennisuitwisseling over en weer tussen de 

diverse lokale SC-groepen. Iedere lokale Super COOL! groep bestaat dus uit eigen lokale 

partijen uit de sport, zorg en welzijn die met elkaar samenwerken.  

 

 

Onder het bestuur van de Stichting functioneert het coalitieoverleg. Hierin zitten betaalde 

krachten, zoals de projectleider, de zorg-, sport- en welzijn-coördinator en de provincie 

(Sportservice Flevoland).  De vele vrijwilligers (ca. 100 unieke deelnemers per jaar) zijn 

onbetaald. 

De Stichting heeft sinds het najaar van 2019 een nieuwe penningmeester.  Wijzigingen in het 

netwerk zullen afhankelijk zijn van de groei van het aantal lokale Super COOL! groepen. 

Mogelijk dat er bij verdere groei een toezichthouder wordt aangesteld. Tevens wordt er nog 

nagedacht over een raad van advies of het werven van ambassadeurs (BN-ers) voor de 

Stichting. 

Bestuur SC 

SC Almere SC Lelystad SC Zeewolde 

 

SC Urk SC Dronten SC NOP 

Coalitie overleg 

SC totaal 

Sport 

Coalitie  

Super COOL! 

Welzijn (vrijwilligers) Zorg (deelnemers) 
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8. Meerjarenbegroting 

Op basis van de toekomstvisie om in 2020 en 2021 de Flevolandse Super COOL! groepen in 

kwantitatieve zin te laten groeien,  door meer deelnemers en sportmaatjes te bereiken, en 

kwalitatief goed te laten functioneren is een meerjarenbegroting voor de Stichting en alle 

Flevolandse Super COOL! groepen opgesteld. 

In principe moet iedere lokale Super COOL! groep organisatorisch en financieel zelfstandig 

kunnen functioneren. De meerjarenbegrotingen zijn besproken met alle lokale initiatieven om 

onder andere na te gaan hoe de financiering vorm kan krijgen.  

De mogelijkheden voor mogelijke fondsen, subsidies en potentiele samenwerkingspartijen 

(funding partners) is verder onderzocht en uitgewerkt (funding plan).  

Tevens is het portfolio van Super COOL! samengesteld, zodat op diverse onderdelen van dit 

protfolio ook bijpassende financiering gezocht kan worden.  

Het funding plan en het portfolio samen hebben geresulteerd in een funding matrix met 

daarbij een actieplan voor de korte en lange termijn. Daarin wordt duidelijk welke financiering 

de komende jaren nodig is en waar op ingezet wordt.   

 

Stichting Super COOL!      
Meerjarenbegroting      

Omschrijving Organisatie 

Begroting 

2020 % 

Begroting 

2021 e.v. % 

LASTEN         
Projectleiding Super COOL!  Spaan, Sport & Leisure € 9.680,00 37% € 7.260,00 38% 

Uitrol Flevoland Sportservice Flevoland € 9.680,00 37% € 7.260,00 38% 

Monitoring, effect metingen SSF en Tinek.nl € 2.420,00 9% € 1.210,00 6% 

Communicatie / PR  Tinek.nl € 2.420,00 9% € 1.210,00 6% 

Organisatie activiteiten / 

evenementen     0%  0% 

Huisvesting, huur accommodatie   € 1.000,00 4% € 1.000,00 5% 

Algemene kosten Stichting    € 1.000,00 4% € 1.000,00 5% 

           

Totaal lasten   € 26.200,00 100% € 18.940,00 100% 

         
BATEN         
Subsidie Groeiprogramma   € 19.360,00 74% € 1.680,00 9% 

Subsidie Sportimpuls   € 6.840,00 26%   
Sportservice Flevoland       € 7.260,00 38% 

Provincie Flevoland       € 8.500,00 45% 

Bijdrage SC Almere       € 250,00 1% 

Bijdrage SC Lelystad       € 250,00 1% 

Bijdrage SC Zeewolde       € 250,00 1% 

Bijdrage SC Dronten       € 250,00 1% 

Bijdrage SC NOP       € 250,00 1% 

Bijdrage SC Urk       € 250,00 1% 

Opstartbijdrage SC …….       € 0,00 0% 

           

Totaal Baten   € 26.200,00 100% € 18.940,00 100% 

Saldo   € 0,00   € 0,00   
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Locatie Super COOL! Almere      
Meerjarenbegroting      

      

Omschrijving Organisatie 

Begroting 

2020 % 

Begroting 

2021 e.v. % 

LASTEN        
Projectleider Super COOL!  Almere Spaan, Sport & Leisure € 9.680,00 28% € 7.260,00 27% 

Coordinatie sportver. (Sport ) Spaan, Sport & Leisure € 0,00 0% € 0,00 0% 

Coordinatie deelnemers (Zorg) Triade € 9.680,00 28% € 7.260,00 27% 

Coordinatie vrijwilligers (Welzijn) VMCA € 9.680,00 28% € 7.260,00 27% 

Bijdrage aan deelnemende sportver.   € 2.000,00 6% € 1.600,00 6% 

Accommodatiekosten    € 1.000,00 3% € 1.000,00 4% 

Activiteiten /evenementen   € 1.500,00 4% € 1.500,00 6% 

Communicatie / PR    € 500,00 1% € 500,00 2% 

Bijdrage aan Stichting SC    0% € 250,00 1% 

Overige kosten    € 500,00 1% € 500,00 2% 

            

Totaal lasten   € 34.540,00 100% € 27.130,00 100% 

          

BATEN         

Subsidie Groeiprogramma   € 6.000,00 17% € 6.000,00 22% 

Subsidie Sportimpuls Almere   € 24.000,00 69%   0% 

Zorginstellingen    0% € 2.500,00 9% 

Sponsoring   € 3.540,00 10% € 3.500,00 13% 

Fondsen /subsidies    0% € 12.630,00 47% 

Bijdrage deelnemers   € 1.000,00 3% € 1.000,00 4% 

Donaties    0% € 1.500,00 6% 

            

Totaal Baten   € 34.540,00 100% € 27.130,00 100% 

Saldo   € 0,00   € 0,00   
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