Interesse?
Wij denken graag met u mee
en maken op basis van uw
wensen en behoeften een
kosteloze op maat gemaakte
offerte.

Hou uw leerlingen
in beweging met
constant uitdagende
bewegingsactiviteiten.
Double Sports heeft de kennis & kunde in
huis om uw sportactiviteit tot een succes
te volbrengen. In samenspraak met u
ontwikkelen wij een bewegingsactiviteit op
maat, zowel voor het onderwijs, de BSO,
(welzijns)instanties, als particulieren.

Wordt het bewegingsaanbod
al verzorgd in uw organisatie?
Wij maken graag een scherpe
offerte en komen kosteloos
eens een dagje proefdraaien,
zodat ook u kunt ervaren dat
wij ons werk met veel passie,
plezier en professionaliteit
uitvoeren.

 Wie zijn wij?

Double Sports is een jong, fris,
maar ervaren bedrijf dat zich richt
op het opzetten en verzorgen van
(nieuwe) sport- en spelactiviteiten.
Wij ondersteunen instanties in
het onderwijs, sportverenigingen,
gemeentelijke organisaties en
kinderdagverblijven op het gebied van
sport en spel.
 Contact

Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mailadres:
Website:
KVK nummer:
BTW:
ING:

Warande 63
2285 JC Rijswijk
06 - 40 100 364
info@doublesports.nl
www.doublesports.nl
56170696
8520 0369 9B01
NL10INGB0007427324

Kennis en
kunde van
sport en spel.
Passie, plezier
en professionaliteit
in de uitvoering.

Wat Double Sports kan bieden
 VSD

Ook voor de verlengde schooldag geldt dat Double Sports graag meedenkt met het aanbieden
van een sportief aanbod. Na schooltijd staan klaslokalen, gymlokalen, schoolpleinen en
sportvelden vaak leeg en is er dus tijd en ruimte voor een ruime variatie aan sporten en spellen.
Onze sportworkshops bieden hiervoor bij uitstek een geschikte oplossing. Onze ervaren
docenten en instructeurs zijn in te zetten voor een wijd scala aan verschillende sporten en
spellen.

 Brede School

Tarieven
is inzetbaar voor scholen en BSO’s die graag extra bewegingsaanbod aan de kleinste leerlingen
aanbieden. Beschikt u niet over een eigen gymzaal? Dan helpt Double Sports u met het vinden
van een geschikte locatie in de buurt.

LKP-, VSD-, & Brede Schoollessen
AANTAL

PRIJS PER LES*

 Sportworkshops

1 of 2 sportlessen per week

€ 50,-

3 of 4 sportlessen per week

€ 45,-

5 of 6 sportlessen per week

€ 40,-

Double Sports biedt een wijd scala aan verschillende sport- en spelworkshops. Hieronder een
greep uit ons aanbod. Staat uw wens er niet bij? Neem dan contact met ons op, er is namelijk
een grote kans dat wij alsnog de sport van uw keuze kunnen aanbieden.

De brede school staat voor de optimale ontwikkeling van het kind door middel van een
samenwerking tussen verschillende sectoren in de directe omgeving van de school, zoals kunst,
cultuur en uiteraard sport. De verschillende sportworkshops en (peuter/kleuter)gymlessen die
Double Sports aanbiedt zijn bij uitstek geschikt om de sportoriëntatie van het kind te verbeteren
en zodoende bij te dragen aan een daadwerkelijke doorstroom naar sportverenigingen.

 Atletiek

 Handbal

 Peuter-/kleutergym

 Badminton

 Hockey

 Softbal

 Basketbal

 Judo

 Tennis

AANTAL

PRIJS PER LES*

 Beachgames

 Kickboksen

 Trefbal

 Knotshockey

 Turnen

Eenmalige workshop of sportles

€ 50,-

 BIP activiteit

 Dans (van peuterdans tot hip-hop)
 Flagfootball

 Korfbal

 Unihockey

5-weekse workshop of sportlessenreeks

€ 45,-

 Freerunnen

 Lasergamen

 Voetbal

10-weekse workshop of sportlessenreeks

€ 40,-

 Gymspellen

 Peanutbal

 Volleybal

Tijdens de grote schoolpauze verzorgt Double Sports Beweging In Pauze (BIP). Dit houdt in dat
wij ons gedurende de schoolpauzes actief bezighouden met de leerlingen die pauze hebben op
het schoolplein door middel van sport- en spelaanbod. Double Sports zorgt voor het sport- en
spelmateriaal waarmee de kinderen zich kunnen vermaken en zorgt ervoor dat de pauze veilig
en geordend verloopt. Deze activiteit zorgt ervoor dat de leerlingen actief bezig zijn, de sociale
controle wordt gehandhaafd en uw docenten worden ontzien en kunnen genieten van een
stukje welverdiende rust tijdens de pauzes.

 Flex gymdocenten

De Flex gymdocenten zijn in te zetten wanneer een vakdocent door welke reden dan ook
uitvalt. Deze docenten zijn in te zetten voor slechts enkele uren of voor een langere periode
als volwaardig vervangend gymleerkracht. De Flex gymdocent is in dienst bij Double Sports,
dit houdt in dat u slechts een factuur krijgt voor de ingezette uren. Onze Flex gymdocenten
zijn ervaren vakleerkrachten die aan de ALO of de HALO zijn afgestudeerd en die op elk
gewenst moment in kunnen stappen en in staat zijn om het lesprogramma over te nemen. Bent
u op zoek naar een extra vakleerkracht voor het gehele schooljaar? Ook dan zijn onze Flex
gymdocenten inzetbaar. Informeer vrijblijvend naar een op maat gemaakte offerte die aansluit
op uw behoeften.

 Peuter- en kleutergym

Als aanbieder van sport- en bewegingsaanbod houdt Double Sports ook rekening
met de allerkleinste. Vanaf de leeftijd van 2 jaar is het mogelijk om deel te nemen
aan sport- en spellessen. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan de
motorische ontwikkeling, samenwerken en de fysieke vaardigheden. Uiteraard
staan plezier en spelenderwijs leren hierbij centraal. Peuter- & kleutergym

 Organisatie sportdagen

Bent u op zoek naar een partij die voor u een evenement van A tot Z kan organiseren? Dan
bent u bij Double Sports aan het juiste adres! Wij verzorgen toernooiorganisatie, sportdagen,
Koningsspelen en vakantieactiviteiten voor zowel het onderwijs als particulieren. Wij voeren
al het voorbereidende werk uit, stellen een compleet programma op, zorgen voor ervaren
instructeurs, regelen al het benodigde materiaal en zorgen er uiteraard voor dat de dag op
rolletjes verloopt.

 LKP

Sportworkshops en Peuter- & Kleutergym

BIP activiteit
AANTAL

PRIJS PER LES
VOOR 1 DOCENT*

PRIJS PER LES
VOOR 2 DOCENTEN*

1 of 2 keer per week BIP

€ 45,-

€ 80,-

3 of 4 keer per week BIP

€ 40,-

€ 70,-

5 keer per week BIP

€ 35,-

€ 65,-

Double Sports kan invulling geven aan de extra schooluren die binnen het leerkansenprofiel
beschikbaar worden gesteld. Als u wilt dat uw leerlingen extra aandacht aan sport besteden,
dan denken wij graag met u mee hoe daar invulling aan gegeven kan worden. Denk hierbij
aan structurele sportlessen als dansen, zelfverdediging, of extra sportlessen van onze ervaren
vakdocenten. Daarnaast kunnen wij hier ook een tussenschoolse invulling aan geven door
middel van een BIP-activiteit (beweging in pauze).

Flex gymdocenten

 Kindersportfeestje

Double Sports verzorgt ook sportieve kinderfeestjes. Wilt u deze sportieve invulling van het
kinderfeestje aanbieden aan uw leerlingen? Dan is dat uiteraard mogelijk. Double Sports huurt
graag de gymzaal van uw school zodra er een aanvraag voor een kinderfeestje is, zodat ook deze
sportieve activiteit bij u op school kan bijdragen aan het behalen van de sportnorm.

AANTAL

PRIJS PER LES*

1 of 2 sportlessen per week

€ 50,-

3 of 4 sportlessen per week

€ 45,-

5 of meer sportlessen per week

€ 40,-

*Zolang de lessen onder schooltijd plaatsvinden, worden deze gezien als onderdeel van het curriculum en hoeft er geen
BTW verrekend te worden. Voor lessen die buiten schooltijd plaatsvinden dient er wel BTW verrekend te worden.

