Onderwerp: Sport- en Beweeggids Velsen 2021 volwassenen en senioren
Beste sport- en beweegaanbieder,
Sportloket Velsen wil graag zoveel mogelijk Velsenaren in beweging krijgen en houden. Als mensen actief zijn, heeft dat een
positieve invloed op hun leefstijl en gezondheid. Ook voor senioren en ouderen is bewegen van meerwaarde, daar zetten wij
ons eveneens voor in. Niemand is te oud om te (gaan) sporten en bewegen, alleen soms kan het een uitdaging zijn om het juiste
aanbod te vinden.
Daarom wordt in januari 2021 voor de derde keer de beweeggids voor volwassenen uitgegeven. Hierin worden de
mogelijkheden overzichtelijk gebundeld. In deze gids kunnen sport- en beweegaanbieders hun activiteiten kosteloos onder de
aandacht brengen. Wij hopen dat onze inwoners op deze manier het aanbod beter weten te vinden, het gaan uitproberen en er
(meer) gebruik van gaan maken. Dit draagt bij aan Vitalere Velsenaren!
Wat vragen wij van u?
Om ook uw aanbod op het gebied van sport en bewegen in de brochure te kunnen opnemen, vragen wij u enkele gegevens in te
vullen in het document dat u als bijlage aantreft. Organisaties bieden wij de mogelijkheid om een pagina te vullen. Wel is het
uitermate belangrijk om dit te doen volgens een vaste inhoud, houdt hiervoor het stramien uit de bijlage aan. Zo is de informatie
voor iedereen hetzelfde en is dit overzichtelijk voor de lezer. Deelname aan de brochure is geheel gratis voor u!
Om de doorstroming naar lokaal sport- en beweegaanbod middels de nieuwe Sport- en Beweeggids tot een succes te maken
vragen wij het volgende:
Het aanbieden van minimaal één gratis proefles. Dit vinden wij belangrijk om te zorgen dat het aanbod laagdrempelig
toegankelijk is.
De Sport- en Beweeggids is gekoppeld aan www.sportpasvelsen.nl. Hiervoor ontvang je persoonlijke inloggegevens,
zodat het aanbod ook daarop vindbaar en altijd actueel is. Sportloket Velsen ondersteund hierbij.
De aanmelding voorzien van beeldmateriaal (1 foto is voldoende, meer mag). Deze kan gebruikt worden voor
beweeggids en/of website van sportpas Velsen.
Bijdragen aan de evaluatie van de gids. Het plaatsen van beweegaanbod is kosteloos. Het enige dat wij vragen, is om bij
te houden of de gids voor nieuwe deelnemers heeft gezorgd. Dit betekent simpelweg de aantallen bij houden vanaf het
moment dat de gids uitkomt. In het najaar van 2021 zal worden gevraagd het evaluatieformulier in te vullen.
Verspreiding
De brochure wordt naar verwachting januari 2021 verspreid. Zoals voorgaand jaar is de organisatie Sport- en Cultuurimpuls
gevraagd om de organisatorische kant van de brochure voor haar rekening te nemen. Als u eerst nog informatie wil of nog
vragen hebt naar aanleiding van deze brief neemt u dan contact op met Sport- en Cultuurimpuls. Graag zouden wij vóór 19
november een reactie van u willen hebben via info@sportencultuurimpuls.eu met het antwoord of u wilt deelnemen en
daarnaast het ingevulde format retour ontvangen.
Wij hopen van harte dat u aansluit om deze brochure tot een succes te maken!
Met sportieve groet,

Martine Sanders
Sport en Cultuurimpuls
Tel. 088 – 633 20 30
info@sportencultuurimpuls.eu

Femke van Baarsen
Medewerker sportstimulering
Tel. 06 – 43 43 96 57
fbaarsen@velsen.nl

P.S. Wellicht kent u ons van een soortgelijk project voor kinderen. De basisschoolleerlingen ontvangen twee jaarlijks een ‘sportgids’. Veel kinderen maken hier
met veel plezier gebruik van.

