
GOED IDEE VOOR DE SPORT?
Een sportdag voor een speciale groep mensen, een
mooie ledenactie voor de club of een opvallend
andere sportactiviteit? Vanuit het Harderwijks
Sportakkoord is er maximaal €1000,- beschikbaar
per idee dat mag worden uitgevoerd (in totaal is
10.000 euro gereserveerd).

Dien je plan uiterlijk 19 september in!  
Kijk voor het aanvraagformulier en de voorwaarden
op www.harderwijk.nl/harderwijkssportakkoord

EVEN VOORSTELLEN
Clubkadercoach Casper van Dam
Vanuit het thema 'Positieve sportcultuur en vitale
sportaanbieders’ is op initiatief van VVH, VVOG, De
Mezen en De Woelwaters een clubkadercoach
aangesteld. Vanaf september 2021 zet GA! coach
Casper van Dam zich in als clubkadercoach in
Harderwijk. 

De clubkadercoach is gericht op het beter laten
functioneren van de sportvereniging. Met als doel
de kwaliteit van het sportaanbod en daarmee het
sportplezier blijvend te vergroten. De coach richt
zich vooral op de trainer-coaches, instructeurs en
begeleiders, en richt zich hierbij 
vooral op het onderwijzende 
en opvoedende aspect van de 
trainingen. De clubkadercoach 
adviseert ook het bestuur van de 
vereniging over trainers-
begeleiding. 
Meer informatie ontvangen of in 
contact komen met Casper? Mail 
naar casper@gaharderwijk.nl

Beweegcoach inclusief sporten en bewegen 
Monique Mennen 
Sporten en bewegen en hier plezier aan beleven
moet mogelijk zijn voor iedereen, ook voor
mensen met een beperking. Vanaf 1 september
start Monique Mennen als beweegcoach inclusief
sporten en bewegen bij GA! Harderwijk. Deze
functie wordt mogelijk gemaakt vanuit het Lokaal
Sportakkoord, thema inclusief sporten en
bewegen. 
De coach ondersteunt waar mogelijk de sport-
verenigingen met het inclusiever maken van de
vereniging. Zij bouwt aan een 
groter netwerk, is aanspreekpunt, 
ontwikkelt samen met partners 
passend sport- en beweeg
aanbod. Meer informatie ontvangen
of in contact komen met Monique?
Mail naar Monique@gaharderwijk.nl

Trainen van pubers

Trainen van 6 tot 12 jarigen

Workshop inclusief sporten en bewegen 

Workshop Sport is voor iedereen.

11 oktober, 25 oktober en 1 november
19.30-22.00 uur
Locatie: n.n.t.b. in Harderwijk

13 oktober, 20 oktober
19.30-22.00 uur
Locatie: Digitaal

16 november (datum onder voorbehoud)
19.30 - 21.00 uur
Locatie: Digitaal

Diversiteit in onze club (LHBTI). 
30 november 2021 (Datum onder voorbehoud)
19.30 - 21.00 uur
Locatie: Digitaal

Wij houden je via de mail op de hoogte over de
geplande trainingen. Aanmelden kan onder
voorbehoud al via sport@harderwijk.nl

             THEMA'S 

"Met het lokaal sportakkoord
Harderwijk willen we bereiken dat

iedereen plezier in sport en bewegen
kan hebben. Ongehinderd, in een

veilige en gezonde omgeving. 
Een leven lang."

MEER INFORMATIE OVER 
HET SPORTAKKOORD ONTVANGEN? 
MAIL NAAR SPORT@HARDERWIJK.NL

OOK DEELNEMEN?

Wilt u ook bijdragen aan één van de thema's of
heeft u een goed idee?  Laat het ons weten!

JAARLIJKS BUDGET 2020-2022
VAN €30.000,- 
+ SERVICEPAKKET

update september 2021

TRAININGEN VOOR
AANBIEDERS NAJAAR 2021

SENIOREN BEWEEGCAROUSSEL
GESTART!
Op maandag 6 september is de Senioren
beweegcaroussel gestart vanuit het lokaal
sportakkoord, thema inclusief sporten en bewegen.
Deelnemers kunnen meedoen aan verschillende
sporten die met aangepaste regels veilig en
toegankelijk zijn voor de 55+ er. 

Deelnemende verenigingen zijn: 
MHC de Mezen, CKV Unitas, VVH, VVOG en TTV. De
senioren beweegcoach van GA! Harderwijk begeleidt
de carrousel. De beweegcarrousel duurt 6 weken.
deelnemers kunnen op elk moment instappen. 
Ook als club deelnemen of meer informatie
ontvangen? Bel of mail naar Alice Vink, Senioren
beweegcoach van GA! Harderwijk via 06 21364850 of
alice@gaharderwijk.nl

Inclusief sporten en bewegen 
Positieve sportcultuur en vitale aanbieders
Vaardig in bewegen 

https://www.harderwijk.nl/over-de-gemeente/sport/harderwijks-sportakkoord

