EFFECTIVE WAYS
OF STUDYING
BEFORE EXAMS
update juni 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

THEMA'S
KERNGROEP
WERKGROEPEN

VOOR AANBIEDERS

OOK EEN MOOI IDEE?
AANVRAAG INDIENEN
Heeft u een goed idee dat aansluit bij het Lokaal
Sportakkoord? U kunt tot 20 september 2021 een plan
indienen voor de uitvoering van uw activiteit in het
schooljaar 2021-2022. Vanuit het Harderwijkse
Sportakkoord stellen wij maximaal € 1000 beschikbaar
per aanvraag (maximaal 10.000 euro).

Criteria
Uitvoering van het plan sluit aan bij één of
meerdere thema’s van het sportakkoord.
Plannen welke gericht zijn op de doelgroep
12 t/m 18 jarigen krijgen voorrang.
Plannen welke gericht zijn op inclusief
sporten en bewegen krijgen voorrang.
De kosten zijn in verhouding tot het
verwachte resultaat.
Activiteiten worden uitgevoerd in schooljaar
2021-2022.
Het plan heeft een eigenaar welke is
ingeschreven bij de KVK.
Lees meer informatie over de procedure via
www.harderwijk.nl/harderwijkssportakkoord

TRAININGEN
Najaar 2021:
Trainen en coachen van pubers.
Datum n.n.b.
Trainen en coachen van 6-12 jarigen
Datum n.n.b.
Trainingen inclusief sporten en bewegen
In het najaar van 2021 worden verschillende
trainingen rondom het thema inclusief sporten
en bewegen aangeboden. Graag peilen wij
vooraf de interesse voor de workshops. Vul
daarvoor deze vragenlijst in.
Wij houden u via de mail op de hoogte over de
geplande trainingen. Aanmelden kan onder
voorbehoud al via sport@harderwijk.nl

OP DE PLANNING
Aanstellen Clubkadercoach. Vanaf 1
september gaat Casper van Dam voor 8 u p/w
het komende sportseizoen aan de slag als
Clubkadercoach voor MHC de Mezen, VVH, de
Woelwaters en VVOG bij GA! Harderwijk.
Aanstellen coach inclusief sporten en
bewegen. Vanaf 1 september gaat Monique
Mennen voor 8 u p/w de komende twee jaar
aan de slag als coach inclusief sporten en
bewegen bij GA! Harderwijk.
Uitbreiding junior sportcoaches op de
Harderwijkse basisscholen en het beschikbaar
stellen van materiaal pakketten.
Uitvoering door GA! Harderwijk.
Senioren Fietsdag
Op donderdag 1 juli wordt een senioren
fietsdag georganiseerd bij MHC de Mezen. De
fietsdag heeft als doel senioren zo lang en
veilig mogelijk te laten blijven fietsen.

UITGEVOERDE TRAININGEN
Webinar ‘Modern Besturen’
Webinar ‘Financieel gezond de crisis door’
Inspiratiesessie ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’
Inspiratiesessie ‘Inclusief sporten en bewegen’
Wilt u meer informatie ontvangen over één van de uitgevoerde acties.
Neem dan contact met ons op.

Beweegcarrousel senioren
Vanaf 1 september kunnen Harderwijkse
senioren kennismaken met 'seniorproof'
beweegaanbod van TTV Harderwijk, CKV
Unitas/Perspectief, MHC de Mezen, VVOG en
HSC Hierden in een beweegcarrousel van 6
weken.
Beweegcarrousel voor jongvolwassenen met
een beperking. Vanaf 1 juli kunnen
jongvolwassenen met een beperking
kennismaken met een breed sportaanbod.
I.s.m. Sportcentrum Iedema, Landstede S&B,
Careander, s’ Heerenloo en Motivatie.

OOK DEELNEMEN?
Wilt u ook deelnemen in één van de werkgroepen
of heeft u een goed idee? Laat het ons weten!

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

