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KIES AMBASSADEURS

In dit artikel staan we even stil bij 10 jaar ‘Kies voor Hart en Sport’. In 1998 startten vier projecten met 
de uitvoering van Kies: Geleen, Lemsterland, Rheden en Vechtdal in Beweging. Nu tien jaar later maakt 
Kies voor Hart en Sport nog altijd deel uit van het sportstimuleringsprogramma in Lemsterland en 
Hardenberg (deze laatste gemeente ontstond na een gemeentelijke herindeling in het Vechtdal uit de 
gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg).

Jur Elzinga in 1998 medewerker belast met sport- en welzijnszaken vertelt: ‘In de gemeente Lemsterland was het 
in de beginfase hard werken om alle scholen mee te krijgen, maar het is me wel met alle twaalf scholen gelukt. 
Later werd ik beleidsmedewerker sport in Harderwijk en was het project veel verder uitgekristalliseerd. Ik kon toen 
vanuit mijn eigen ervaring de zaak snel opstarten. Ondanks dat in Harderwijk concrete steun na het eerste jaar even 
wegviel, hebben tal van scholen het project uit eigen initiatief toch opgepakt. Nu denk ik dat er in de gemeente 
Hilversum nieuwe kansen liggen voor Kies voor Hart en Sport. Ik blijf Kies een belangrijk en leuk project vinden, 
mede gelet op alle sport - en maatschappelijk ontwikkelingen. Het heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik voel me 
een echte Kies ambassadeur!’

Marcel Smid ambtenaar sportzaken in de gemeente Hardernberg. ‘Toen ik in 2001 in de gemeente Hardenberg 
kwam werken was Kies voor Hart en Sport een project wat al een aantal jaren werd georganiseerd. Nu in 2006 
doen alle basisscholen in de gemeente Hardenberg mee aan het project. Jaarlijks bereiken we dus alle kinderen 
in de leeftijd van 9 - 12 jaar en natuurlijk de ouders. Het project wordt nog steeds enthousiast ontvangen en het 
mooie is dat je het project met zoveel verschillende thema’s kunt combineren; gezondheid, voeding, fairplay, etc.’

Jur Elzinga: 'Ik voel me een 
echte Kies ambassadeur!’


