INFORMATIE NK STOEPRANDEN 2018
Super dat je aangegeven hebt interesse te hebben in het organiseren van voorrondes voor het NK Stoepranden 2018!
Na een succesvolle en leerzame 1e editie van het NK Stoepranden in 2017, is bekend wat de opzet voor 2018 is en hoe
het begeleidingspakket eruitziet. In deze PDF vind je meer informatie en een aanmeldformulier.

DE OPZET
Verschillende gemeenten1 in Nederland doen mee aan het NK Stoepranden 2018 door voorrondes te organiseren en een
groep finalisten mee te nemen naar de landelijke finale in Rotterdam. Jantje Beton ondersteunt het NK Stoepranden in
2018 in het kader van haar 50-jarig bestaan. Door het NK Stoepranden komen duizenden kinderen buiten in beweging in
hun eigen buurt!
De nadruk van het NK Stoepranden ligt in 2018 op de deelname van kinderen en jongeren. Echter valt het spel ook in de
smaak bij volwassenen vanwege zijn nostalgische waarde en eenvoud. Daarom krijgen ook volwassenen een plek in het
kampioenschap. Zo verbindt het spel stoepranden buurtgenoten van alle leeftijden met elkaar.
De voorrondes worden, met behulp van het begeleidingspakket van Jantje Beton, door de deelnemende gemeenten zelf
georganiseerd in de periode maart t/m augustus. Jantje Beton, TOS en BuurtLAB Rotterdam organiseren de landelijke
finale in Rotterdam. Deze vindt plaats op een zondag in september 2018. De exacte datum maken we begin 2018
bekend. De finalisten worden bij de landelijke finale ingedeeld in 5 leeftijdscategorieën (deze hoeven bij de voorrondes
niet te worden aangehouden): A = 6 t/m 10, B = 11 t/m 14, C = 15 t/m 20, D = 21 t/m 74 en E = 75+.

WAT BIEDEN WE

WAT VRAGEN WE

Om lokale partijen te ondersteunen bij het organiseren
van de voorrondes in hun gemeente biedt Jantje Beton
het volgende:

De organiserende partij(en) binnen een gemeente
vragen we om het volgende:

• Materiaal om overal te kunnen stoepranden:
20 Kerby’s2 (zie www.novasports.nl) + 15 ballen.

• Betrekken van circa 500 kinderen bij het spel
stoepranden (denk aan een potje oefenen op het
schoolplein, in de speeltuin of op straat).

• Een handboek met uitleg over de spelopzet,
spelregels en informatie voor het succesvol
opzetten van de voorrondes.

• Organisatie van voorrondes voor het NK
Stoepranden 2018. Richtlijn is deelname van circa
200 kinderen (categorie A en/of B).

• Materialen t.b.v. werving (bijv. digitale opzet voor
poster en flyer), waarbij printkosten tot € 100
worden vergoed.

• Eventueel organiseren van een lokale finale en
voorrondes voor (jong)volwassenen
(categorieën C, D en/of E).

• Aankledingsmaterialen voor de voorrondes in het
kader van het 50-jarig jubileum van Jantje Beton.

• Een groep finalisten + begeleiding voor de finale.
Richtlijn is 25 kinderen (categorie A en/of B),
aangevuld met begeleiding, overige finalisten en
eventueel supporters. Hiermee vullen jullie één bus
van ca. 50 personen.

• ‘Golden tickets’ voor de finale, om aan de lokale
winnaars te overhandigen.
• Vergoeding voor busvervoer van finalisten,
begeleiding en evt. suppporters (totaal ca. 50
personen) naar de finale.
• Organisatie van de landelijke finale in Rotterdam
i.s.m. TOS en BuurtLAB Rotterdam.

• Meevieren van het jubileum van Jantje Beton.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de
aankledingsmaterialen en berichten of foto’s over
de voorrondes te delen op social media.
• Ook in 2019 en 2020 mee te doen.2
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Een partij (bijv. buurtsportcoaches of een scholenkoepel) kan zich aanmelden en komt daarbij uit voor de gemeente(s)
waarin de voorrondes worden georganiseerd. De gemeente hoeft niet direct betrokken te zijn bij de organisatie.
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Jantje Beton kan vragen om de Kerby’s terug te geven als jullie in 2019 en 2020 niet meedoen aan het NK Stoepranden.
De Kerby’s kunnen dan door een andere partij of gemeente gebruikt worden voor de organisatie van voorrondes.

AANMELDING NK STOEPRANDEN 2018
Met het onderstaande formulier kun je je definitief aanmelden voor het NK Stoepranden 2018 en geef je aan de
voorrondes te organiseren in de genoemde gemeente. We nemen contact met je op voor een kennismaking, waarbij
we verdere toelichting geven en afspraken maken over de levering van het begeleidingspakket.
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie(s)3:
Wij komen bij het NK Stoepranden 2018 uit voor de gemeente(s)4:

Ja, we zullen aan de genoemde voorwaarden (zie ‘Wat vragen we’) voldoen.

Extra vragen (zodat we jullie beter kunnen ondersteunen)
De finale wordt gespeeld in de eerder genoemde leeftijdscategoriën. Bij de voorrondes hoeven deze categorieën niet
aangehouden te worden. Welke leeftijden denken jullie te betrekken bij de voorrondes?

In welke vorm denken jullie de voorrondes (en de eventuele lokale finale) te organiseren?
(Bijv. op scholen, in straten, als programma in een sportweek of juist als één groter evenement)

In welke periode denken jullie de voorrondes (en de eventuele lokale finale) te organiseren?

Stuur je aanmelding naar Marlies Bouman: m.bouman@jantjebeton.nl
Vragen? Stuur een e-mail naar het bovengenoemde adres of bel op 06 40 29 27 53.

3

Bij aanmelding van verschillende organisaties binnen één gemeenten vragen we om de voorrondes samen op te
pakken. Jullie ontvangen dan ook één begeleidingspakket.
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Samenwerking tussen meerdere gemeenten mag. Jullie ontvangen dan één begeleidingspakket maar kunnen dan
samen zorgen voor voldoende deelnemende kinderen en finalisten voor de finale.

