update december 2021

"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."

JAARLIJKS BUDGET 2020-2022
VAN €30.000,+ SERVICEPAKKET

UITREIKING
REGENBOOGPAKKETTEN
Op 9 oktober reikten wethouders van Noort en
Companjen regenboogpakketten uit aan Harderwijker
sportverenigingen. In het pakket zaten o.a. een
regenboogvlag, aanvoerdersband en regenboogbal.
Door gebruik te maken van het materiaal in de
pakketten, laten sportverenigingen zien dat bij hun
vereniging iedereen welkom is. Dit is één van de
initiatieven vanuit de werkgroep inclusief sporten en
bewegen.

THEMA'S
Inclusief sporten en bewegen
Positieve sportcultuur en vitale aanbieders
Vaardig in bewegen

SPORTSPECIFIEKE
TRAININGEN VOOR
AANBIEDERS VOORJAAR 2022
Volleybaltrainer 2 Jeugd
Hockeytrainer 2
Strategiesessie hockey
Strategiesessie volleybal
Verenigingen kunnen een sportspecifieke training
aanvragen via sport@harderwijk.nl.
We houden je via de mail op de hoogte van de
geplande trainingen.

SENIOREN
BEWEEGCAROUSSEL:
EEN SUCCES!
Afgelopen half jaar is de Senioren beweegcaroussel
georganiseerd! De deelnemers konden meedoen met
walking football, fithockey, tennis en volleybal. De
sporten zijn met aangepaste regels veilig en
toegankelijk voor de 55+er. Wekelijks waren er zo’n 20
enthousiaste deelnemers. Een aantal deelnemers is
ook lid geworden van sportverenigingen. Volgend jaar
organiseert GA! vanuit het sportakkoord weer een
nieuwe ronde.
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

LANCERING JUNIOR
SPORTCOACHES
Op maandag 22 november was het zover, de feestelijke
lancering van het project Junior Sportcoaches, bij de Al
Islaah. In samenwerking met de gemeente Harderwijk,
het lokaal sport akkoord Harderwijk en Lions Club
Harderwijk-Irminloo is er een fantastisch concept tot
stand gekomen vanuit GA! Harderwijk. Het doel is
leerlingen stimuleren om meer te bewegen tijdens de
pauze. Daarvoor worden junior sportcoaches opgeleid,
zij maken gebruik van een materialen box en
spelkaarten die helpen bij de uitvoer van de
activiteiten. Maandag 22 november om 12:00 uur
werden de Junior Sportcoaches voorgesteld en werd de
materialen box onthuld, door wethouder Marcel
Companjen en kinderburgemeester Lana al Hussein,
zelf ook leerling van de Al Islaah. Het was een groot
feest!

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

EEN GOED IDEE VOOR SPORT
IN HARDERWIJK
In september 2021 hebben wij deze oproep gedaan
voor een goed idee voor sport in Harderwijk. Drie
verenigingen hebben een aanvraag gedaan voor een
activiteit dat aansluit bij de doelstellingen van het
Lokaal Sportakkoord. Zo organiseerde het Safety
Training Center een Halloween Fun Run om samen
lekker te bewegen. En konden Tennisvereniging
Frankrijk en VVOG o.a. materialen aanschaffen voor
hun G-teams. Zo kunnen mensen met een lichamelijkeof andere beperking sporten.

WIJ WENSEN U EEN SPORTIEF
2022 TOE!

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

