
U I T N O D I G I N G

19.45 uur   Opening door Chantal Walg over ‘scoren voor (positieve) gezondheid’ 

20.30 uur  Speeddates met onder andere:

 1.  Toelichting lokaal sportakkoord  
Hoe kun je hier als organisatie/vereniging aan bijdragen en wat kan het lokaal sportakkoord voor jou betekenen. 
Welke doelstellingen willen we bereiken, hoe geven we invulling aan inclusief sporten en bewegen, hoe zorgen 
we voor vitale sportaanbieders en hoe kunnen we jou als organisatie daarin (financieel) ondersteunen. Vul samen 
met de projectgroep Lokaal Sportakkoord het aanvraagformulier in voor ondersteuning.

 
 2   Opleidingen en services 

Services zijn trajecten die clubs ondersteunen. Afhankelijk van de stap die een club wil zetten, kan de inzet 
van een service ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, 
ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden. Eduard 
Leusink maakte vanuit Only Friends gebruik van een aantal services en deelt graag zijn kennis hierover.

 
 3.  Sport en bewegen als middel 

De beweegcoach van ViaVie Welzijn Ingrid Schulting licht de visie van sport en bewegen als middel binnen het 
sociaal domein toe en kijkt graag samen met jullie of er binnen jullie club, organisatie ruimte is voor kwetsbare 
groepen, wat de vraag is vanuit deze doelgroepen en hoe we hier samen een rol in kunnen spelen.

 4.	 	Vrijwilligers	en	overlegstructuur	binnen	Teams	 
Hoe werf, houd en behoud je vrijwilligers? Ongeveer 10% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder is maandelijks  
of vaker actief als vrijwilliger. Het behouden en binden van deze vrijwilligers is enorm belangrijk voor een vereniging 
of organisatie. Voetbalclub Excelsior ‘31 heeft een aantal goede tips en good practices. Daarnaast vertellen ze over 
hun overlegstructuur binnen Teams. Hoe vergader je efficiënt en hou je het leuk.

 5.  Preventieakkoord 
Een doorkijkje naar de toekomst. Het Lokaal Sportakkoord en preventieakkoord worden samengevoegd. Hoe 
kunnen we jullie nog beter ondersteunen. Hoe zorgen we ervoor dat Rijssen-Holten op de kaart komt te staan als 
gezonde gemeente.

 6.  Netwerkronde (derde helft) 
Ga in gesprek met andere organisaties en verenigingen om te kijken wat jullie (ver)bindt.

 
21.30 uur
- 22.00 uur  Einde

Lokaal Sportakkoord

Wat:  Lokaal Sportakkoord
Waar:  S.V. Rijssen  |  Opbroekweg 46, Rijssen
Wanneer:  Maandag 16 mei 2022
Tijd:	 Inloop: 19.30 – 19.45 uur  |  Start: 19.45 uur - 21.30 uur 
Wie:   Sport- en beweegaanbieders, zorg, maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven en gemeente

Programma: 

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Vb5QXQNePU-PA6lXz_PEOxU2wBeUlZJBsI7DH0-hdyZUOEo1VEk1TFdYM1I3QlpTUzdSU1paNFFYVS4u

