Nieuws aangepast sporten
Beste sportvrienden,
Bij Salland Actief willen we sporters, sportaanbieders en haar netwerk op de hoogte houden over
aangepast sporten in de regio Salland. Hiervoor ontvangen wij ook graag nieuws van jou!
Organiseer jij met jouw vereniging een evenement, open dag of kan jouw team kampioen worden?
Stuur ons hierover een mailtje.

Het stimuleringsbudget vanuit Grenzeloos Actief is er ook voor volwassenen en ouderen met een
beperking
Uit analyse van de aanvragen blijkt dat sport- en beweegaanbieders zich vooral op kinderen en
jongeren met een beperking richten en relatief weinig op volwassenen en ouderen met een
beperking. Wellicht liggen er nog kansen om lokale sport- en beweegaanbieders te tippen om ook
voor volwassenen en ouderen met een beperking sportactiviteiten te organiseren.
Aanvragen sportstimuleringsbudget
Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier
downloaden via www.grenzeloos-actief.nl. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het
uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt
maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Let op: bij de aanvraag is altijd
instemming van de contactpersonen van sportbonden en/of van regiocoaches/ provinciaal
consulenten nodig.
Voorbeelden van succesvolle stimuleringsbudget aanvragen regio Salland
In onze regio hebben stichting de Klup en de stichting Deventer Sportploeg een succesvolle aanvraag
gedaan.
De Klup heeft een nieuw programma opgezet Samen Wandelen en voor de Sportcarrousel en de
Iedereen Actief on Tour bus heeft de stichting Deventer Sportploeg 4 ( sport) rolstoelen aangeschaft.

Ik help en adviseer graag bij aanvraag stimuleringsbudget. RGV Kwiek is een aanvraag aan het
voorbereiden samen met de Zonnehof. Zij starten na succesvolle pilot met SportActief Raalte op
woendag 27 september.
Er is zeker nog ruimte voor extra aanvragen dus mocht je een idee hebben laat het mij weten.
Clubprofiel Sport.nl
Verschillende sportverenigingen met aangepast sportaanbod zijn nog niet te vinden in de sportwijzer
www.sport.nl https://clubprofiel.nl/voorclubs/zet-je-club-op-de-kaart
Informeer bij je secretaris / bestuur wie er binnen de vereniging verantwoordelijk is en zorg dat je
aangepaste sportaanbod ook zichtbaar is op clubprofiel.

Op zoek naar een passende sport in Overijssel? Check de Sportwijzer Overijssel
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Iedereen Actief on Tour.
Naast onze Sportcarrousel in de regio Salland zetten we tegenwoordig ook een tourbus in. Meestal
samen maar af en toe apart. In de Sportcarrousel kan men op zoek naar de sport die het beste bij je
past. Iedereen kan kennis maken met de 17 deelnemende sportverenigingen die in totaal 21
activiteiten aanbieden.
Helaas is Rohda Raalte gestopt met het aanbieden van G voetbal. Gelukkig hebben in overleg met SV
Raalte veel spelers de overstap gemaakt naar het G voetbal bij SV Raalte.

Nieuw aanbod in de regio Salland

Gymnastiekvereniging RGV Kwiek start 27 september in samenwerking met streekschool
speciaalonderwijs De Zonnehof SportActief Raalte. Een naschools sport en beweegprogramma waar
deelnemers regelmatig kennis maken met verschillende sporten.
De Klup in Deventer start na een succesvolle pilot met Samen Wandelen. Laagdrempelig en voor
iedereen toegankelijk. 6 zondagen wandelen vanuit verschillende locaties en daarna gratis deelnemen
aan de Avond4daagse Deventer.
Kijk voor het gehele aanbod op de webpage van de Sportcarrousel

Ongehinderd gaat de norm worden, daarom willen we het aangepast sporten nog meer onder de
aandacht brengen. Samen met al onze partners en deelnemende sporters met een beperking
informeren en adviseren we iedereen vanuit de tourbus, ontvangen we alle gasten en beoordelen de
omgeving op toegankelijkheid.
Iedereen Actief on Tour staat voor ontmoeten, ontdekken en meedoen! Onze gezamenlijke ambitie is
meer mensen die een extra duwtje nodig hebben deel te laten nemen aan sport en bewegen liefst bij
reguliere sportverenigingen. Zo krijgt iedereen het gevoel erbij te horen.

Volg ons via webpage Iedereen Actief
Sportcarrousel
Volg ons via facebook Iedereen Actief
Sportcarrousel
Volg ons via twitter

Iedereen Actief
Sportcarrousel

Olympisch jaar 2018
De Achterhoek is op 8, 9 en 10 juni 2018 de trotse gastheer van een bijzondere sportieve happening:
Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018.
Op zaterdag 24 juni hebben de voetballers van Wijhe ’92 en zwemmers van saVAS en de Klup in
Deventer deelgenomen aan de Regionale Spelen Special Olympics de Achterhoek.
Zij hebben dus al een eerste ervaring in de Achterhoek met de Spelen.
Ziet iedereen al uit naar dit geweldige evenement?
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Ook dit jaar gaan we tijdens de collecteweek NSGK van maandag 13 tm zaterdag 18 november op een
ludieke wijze collecteren in de regio Salland. Ook nu hopen we weer op veel enthousiaste vrijwilligers
en sporters die ons gaan mee helpen.
De opbrengst gaan we weer inzetten voor het aangepast sporten in de regio Salland.
Ben jij een van deze dagen beschikbaar stuur dan een mailtje met vermelding welke dag en tijd jij
beschikbaar bent.
Dit jaar is pinnen wel mogelijk met de nieuwe digitale collectebussen van de NSGK

Vacatures
Regelmatig horen we dat verenigingen op zoek zijn naar vrijwilligers. Ook functies voor het aangepast
sporten willen we graag onder de aandacht brengen.
Stuur ons de vacature dan delen we deze graag via ons netwerk.

Geplande activiteiten regio Salland:
Datum
Activiteit
Woensdag 13
Start SportActief Deventer
september
Vrijdag 15
Samen Actief Dag Tijenraan
september
Woensdag 27
Ponymarkt Heeten
september

Gemeente
Deventer
Raalte
Heeten

Mochten er vrijwilligers en of sporters zijn die hun bijdrage willen leveren aan het programma
Sportcarrousel en of Iedereen Actief on Tour.
Neem dan contact op met: Marit Martens Scheers coordinator Sportcarrousel en Iedereen Actief on
Tour maritscheers@movido.nl of regiocoach Kees van Hoof k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl
Met vriendelijke groet,
Kees van Hoof
Regiocoach Iedereen Actief aangepast sporten, regio Salland
Telefoon: 06 53676461
Bezoekadres: Smeenkhof 12a 7429 AX Deventer
Salland Actief is een gezamenlijk initiatief van deelnemende sportverenigingen met aangepast sport aanbod in
de regio Salland, Deventer Sportploeg, Sallandse Sportploeg, de gemeente Deventer , Olst – Wijhe en Raalte,
Sportbedrijf Raalte, Sportbedrijf Deventer, Ut Huus ( voor welzijn sport en cultuur) en de NSGK ( Nederlandse
Stichting Gehandicapte Kind)

