
Roelof Dilling – SGO (Grolloo)

van

Sportdorp
naar 

Grolloo Zorgt



Aanleiding

• Vertrek Peuterspeelzaal

• Bezetting Markehuis

• Idee Fitness  Draagvlak

Financiën fitness
 Vitaal Platteland – Dorpsinitiatieven”

Afgewezen: “niet kopieerbaar”.

 “Jouw idee – samen uitvoeren”

Niet gehonoreerd; wel € 500 stimulering



 Subsidieregeling via NOC*NSF en VWS voor lokale sport-

en beweegaanbieders

 Doel: Meer mensen structureel aan het 

sporten/bewegen krijgen door aan te sluiten bij 

behoeftes en deze lokaal uitvoeren. 

 Vanaf 2012, begin 2018 start 7de en laatste ronde.

Sportimpuls



Sportdeelname Grolloo e.o.

Drentse platteland

1. Vergrijzende bevolking

2. Wegtrekkende jeugd

3. Cat 40-70 jaar 48%

Conclusies:

 17,1 % inwoners sport bij SGO

 Categorie tot 20 jaar goed 

vertegenwoordigd

 Hogere leeftijdscategorie sport minder

 Kansen Sportdorp Grolloo bij 40+!!



 Doelgroep

 Alle inwoners van Grolloo e.o. van 0 tot 
99 jaar met focus op 40+

 Doelen

 Verhogen van de sportparticipatie (15%)

 Realiseren van een nieuw sportaanbod dat 
aansluit bij de wensen van de doelgroep

 Integreren van nieuw sportaanbod bij 
lokale organisaties (10% meer leden)

 Vergroten leefbaarheid

Sportdorp Grolloo



Werken vanuit de behoefte van het dorp 

(behoeftepeiling)

 Startevenement/Kick-off

 Sportaanbod opzetten

- “nieuwe sporten”, sportvarianten, nieuwe 

doelgroep, cursussen, eenmalige activiteiten

 Evalueren en borgen

Uitvoering





Kick-off Sportdorp Grolloo



Opening Fitness



Activiteiten

 Fitness

 ATB

 Bootcamp

 Beachvolleybal

 Badminton

 Jeu-de-Boules

 Dorpsmaaltijd

 Wandelen en Fietsen



Afsluiting Sportdorp
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Sportdorp Grolloo

 Stimuleren sport en bewegen

 Verbinden via sport/activiteiten

 Fitheidstesten



Thema’s n.a.v. Fitheidstest

1. Bewegen (motivatie, belang, samen doen)

2. Leefstijl (bewustwording, gedrag, voeding, voorlichting)

3. Mentaal (life events)

4. Uitdaging (zingeving, doelen stellen, perspectief)

5. Naoberschap (samenbrengen vraag en aanbod)



Grolloo Zorgt!

Op prettige wijze oud worden in 

eigen omgeving!

kwaliteit van het leven verbeteren door het 

bieden van welzijn, zorg en woonoplossingen 

in de eigen omgeving

“van healthy ageing naar happy ageing!!”



Tips

 Neem zelf het initiatief!!

 Verbinden en samenwerken

VRAGEN???


