






SPORTAANBOD 



40.000 sportorganisaties

27.000 sportverenigingen/ 4 miljoen leden/ 1miljoen vrijwilligers
2.000 fitness clubs/ 2 miljoen leden
800 zwembaden/ 80 – 90 miljoen bezoekers 
Speeltuinen, Cruijffcourts
Georganiseerder sportclubjes zoals fiets- en loopgroepjes 













983 AANGESLOTEN 
VERENIGINGEN

Top drie van sporten

1. Voetbal  (samen met KNVB, project 

Lekker Bezig)

2. Hockey

3. Tennis



ORGANISATIE TEAM:FIT 

• Lokaal niveau (JOGG-gemeenten, lokale sportorganisaties)contact met de 

verenigingen

• Team:Fit adviseert de vereniging die aan de slag wil, en één op één 

gesprekken

• Coördinator Team:Fit, landelijk aanspreekpunt voor de verenigingen en 

Team:Fit adviseurs

• Projectleider Team:Fit



Partners Team:FIT

kennispartner

uitvoerende partij 





WAAROM EEN GEZONDERE SPORTKANTINE 
• 1 op de 8 kinderen is te zwaar 

• Obesitas en diabetes neemt enorm toe 

• Ongezonde voeding heeft effect op de ontwikkeling en prestaties van 
kinderen en jongeren, ook de sportprestaties

• Overgewicht komt 20% door niet bewegen en 80% door verkeerde voeding

• Ongezonde voeding heeft ook effect op mensen met een “normaal” postuur. 
(energie level en welbevinden nemen af )

• Iedereen wil het beste voor zichzelf, kinderen en de leden

• Jongeren hebben bouwstoffen nodig om te groeien (in de lengte ….)

• Maatschappelijke betrokkenheid vanuit de Vereniging



WAT IS 
TEAM:FIT?
Voeding en sport zijn een winning team! Boost daarom 

jouw sportkantine met lekkere gezonde snacks en 

drankjes en zet daarmee samen met alle leden jouw 

vereniging op de kaart. 

Team:Fit heeft als doel om sportverenigingen en 

accommodaties in Nederland samen te helpen aan een 

lekker en gezond aanbod in de sportkantine!

Meld je aan voor Team:Fit!



WAT KRIJG JE
ALS JE MEE DOET?

Je krijgt dan kosteloos advies van een van onze 

adviseurs en gaat samen met de rest van de vereniging 

actief aan de slag kan om te werken aan een gezonder 

aanbod in jullie sportkantine. 

Ook ontvang je een starterspakket met handige tips en 

materialen.



Wil jij gaan voor een gezond aanbod in de 

sportkantine? Dit hoef je niet alleen te doen. 

Er zijn zeker meer leden binnen jouw 

vereniging die mee willen helpen! Denk aan 

ouders, barcommissieleden of bestuurders. 

STAP 1
STEL JE TEAM SAMEN



Organiseer een eerste vergadering met het 

team dat je bij stap 1 hebt samengesteld. 

Tijdens deze vergadering bespreken jullie waar 

de motivatie zit en wat een ieder kan doen om 

samen te gaan voor een gezonde 

sportkantine.

STAP 2
DE EERSTE 
VERGADERING



Meld jouw sportvereniging op de website aan, 

hierna word je in contact gebracht met jouw 

persoonlijke Team:Fit Adviseur. Deze adviseur 

weet alles over het verenigingsleven, gezonde 

snacks én de verkoop. De adviseur helpt jouw 

team bij het zetten van de eerste stappen.

STAP 3
MELD JE AAN!



De Team:Fit Adviseur komt langs. Samen 

kijken jullie wat bij jouw vereniging aanslaat 

en hoe je alle leden enthousiast kan maken. 

Ook bekijkt de Team:Fit Adviseur samen met 

jullie het huidige assortiment. Na afloop 

hebben jullie allerlei handige tips waardoor je 

direct aan de slag kan gaan! 

STAP 4
HET EERSTE 
ADVIESGESPREK



Staat de strategie vast? Dan ben je klaar om te 
scoren! Ga met jouw team voor brons, zilver of 
misschien zelfs goud! Kijk bij Jouw Vereniging, 
Gezond Aanbod en Gezonde Financiën voor 
meer informatie waarmee je direct aan de slag 
kan gaan. 

STAP 5

GA VOOR GOUD!



INTRODUCTIE 
DRIE THEMA’S

JOUW VERENIGING GEZOND AANBOD GEZONDE FINANCIËN





COMBODEAL!

+

Water drinken 
wordt 

gestimuleerd

In iedere 

productgroep 

minstens 1 

betere keuze

visie op gezond is vastgelegd  in beleid

De kantine 

biedt 

groente of 

fruit aan

Betere 

keuze krijgt 

prominente 

plaats

GEZOND AANBOD



HUIDIG AANBOD IN DE SPORTKANTINE 



EEN GEZOND AANBOD, VOLGENS DE RICHTLIJNEN



GEZONDE 
FINANCIËN

 Gezonde aanbiedingen, combinatie-acties, scherpe prijzen: 

het zijn de meest simpele acties om de verkoop te 

stimuleren. Daarmee bepaal jij wat de aantrekkelijke keuzes 

zijn. Zo maak je gezonde producten nog aantrekkelijker:

 Prijs gezonde producten aantrekkelijker dan ongezonde(re): 

een flesje water goedkoper dan een suikerhoudende drank, 

een gezonde snack goedkoper dan een frietje.

 Heb je brood van gisteren over, dit is ideaal voor het maken 

van tosti’s.



GEZONDE KEUZE ZICHTBAAR MAKEN EN PRIJSSTELLING



QUIK WINS
 Vloeibaar i.p.v. vast frituurvet

 Ook bruine broodjes aanbieden

 Gezondere chips, popcorn en Snack a Jacks

 Koeken met meer vezels en kleiner verpakt snoepgoed 

 Ook minder zoete drankjes en lager alcoholpercentage

 Gezonde keuze in het zicht en aantrekkelijk geprijsd

 Maak gezonde producten leuker voor kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door 

Elmo stickers op appels te plakken, een smiley op een banaan of door het 

eten in een bepaalde vorm te leggen (maak er een smiley of hartje van).



SAMENWERKINGSPARTNERS EN LOKALE 
LEVERANCIERS WAT KUNNEN ZE VOOR JE DOEN? 

 Veel leveranciers kunnen meedenken over gezond 

aanbod  en je helpen om kleine stappen te zetten (bijv. 

groothandel, drankenleverancier)

 Lokale bedrijven zijn eerder bereidt om een bijdrage te 

leveren aan een maatschappelijk thema zoals gezonde 

voeding bekijk wat bijv. de lokale groenteboer voor je kan 

betekenen.

 Je kunt ook afspraken maken met een kinderdagverblijf. 

Om bijv. het overgebleven fruit op maandagochtend hier 

af te geven.

 Een sportdiëtiste in de buurt kan evt. voorlichting geven 

op je vereniging 



VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK



WAT KUN JE VANAF MORGEN ANDERS DOEN MET 
DEZE INFORMATIE?


