Zaltbommel, 25-08-2016

UITNODIGING
voor wie:

sportaanbieders in de gemeente Zaltbommel

wanneer:

donderdagavond 22 september 2016, 20.00 – 21.30u

waar:

Sportpark de Watertoren (Nivo Sparta), Van Heemstraweg- West 27, Zaltbommel

wat:

informatieavond (SPEL&, sportimpuls, SO! Sport)

Geachte sportaanbieder,
Graag willen we u uitnodigen voor onze informatieavond op donderdag 22 september a.s. Op deze avond willen we het
graag hebben over wie SPEL& is en wat zij voor uw vereniging kunnen betekenen. Elke sportvereniging kent zijn
knelpunten, wensen en of kansen. Daarnaast komen onderwerpen zoals sportimpuls en SO! Sport ter sprake. Kortom, een
informatieavond met verenigingen om inspiratie en ideeën op te doen voor uw club.
Het programma:
20.00 – 20.15u:
20.15 – 20.30u:
20.30 – 20.50u
20.50 – 21.00u
21.00 – 21.30u

Inloop met koffie/thee
Presentatie SPEL&
Presentatie SO! Sport *
Pauze
Presentatie Sportimpuls **

* SO! Sport heeft een nieuw verdienmodel voor sportclubs ontwikkeld dat leden en supporters in staat stelt advertentieinkomsten te generen voor hun club. Met SO! Sport kan uw sportvereniging extra inkomsten ontvangen zonder dat uw club
geld of tijd hoeft te investeren. De presentatie wordt gegeven door Aart Knuivers (voor meer informatie kunt u al kijken op
www.so-sport.nl)
** De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van
activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het
opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen
met sporten en bewegen. Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor
budget uit de Sportimpuls. De presentatie wordt gegeven door Roland Jansen.
Wij hopen u deze avond te verwelkomen. Graag ontvangen wij een reactie op spelen@welzijnbommelerwaard.nl of u wel
of niet aanwezig kunt zijn deze avond en met hoeveel personen.
Met vriendelijke groet,
Patricia de Geus
Coördinator Spel&
pdegeus@welzijnbommelerwaard.nl
06-46628726

Spel& is een onderdeel van Stichting Welzijn Bommelerwaard

