
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDELIJKS 

INFORMATIE OVER 

SPORT & VITALITEIT 

IN RENSWOUDE Nieuwsbrief 

NATIONALE SPORTWEEK 
16 t/m 25 september 2022 
is de Nationale Sportweek.  

 
WAT IS DE NATIONALE 
SPORTWEEK?  
De Nationale Sportweek is 
een landelijk 
sportevenement van de 
NOC*NSF dat sporten in de 
etalage zet en laat zien hoe 
gezond en vooral ook hoe 
leuk sporten en bewegen 
is. Sport doet iets met je. 
Tijdens de sportweek zetten 
honderden 
sportverenigingen, 
sportclubs, sportbonden, 
bedrijven, het onderwijs en 
andere sportaanbieders in 
heel Nederland hun deuren 
open, organiseren clinics, 
toernooien en 
demonstraties. Iedereen, 
jong en oud, kan deze week 
kennis maken met (nieuwe) 
sporten. 
 

RENSWOUDE 
Dit jaar willen we ook in 
Renswoude verschillende 
sport en 
beweegactiviteiten 
organiseren tijdens de 
Nationale Sportweek. Er 
zijn al ideeën over een 
sportmarkt, open dagen, 
obstakel run en nog veel 
meer. Houd deze week 
vrij voor veel leuke 
activiteiten waarbij we 
heel Renswoude in 
beweging krijgen.  

Nieuwsbrief voor verenigingen 
Er gebeurt veel in Renswoude en sinds 
het lokaal sport en vitaliteitsakkoord is 
getekend komen er steeds meer 
projecten en evenementen tot stand. 
Om iedereen hiervan op de hoogte te 
houden is er een maandelijkse 
nieuwsbrief ontwikkeld.  
In de Nieuwsbrieven zal informatie 
komen over wat er landelijk maar ook 
lokaal speelt op het gebied van sport en 
bewegen.  
 
BUURTSPORTCOACH 
Caroline is even weggeweest vanwege 
haar zwangerschapsverlof maar ze is 
weer terug en heeft er weer heel veel zin 
in. Caroline pakt de activiteiten tijdens 
de Nationale Sportweek op en gaat ook 
kijken naar de mogelijkheden van het 
organiseren van de vakantiegames.  
 
Heb je als vereniging leuke ideeën (voor 
bijvoorbeeld de Nationale Sportweek) of 
vragen? Mail dit dan naar:  
buurtsportcoach@renswoude.org. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENSWOUDEVITAAL.NL 
Zoals de meeste van jullie weten hebben 
we de website www.renswoudevitaal.nl. 
Deze website is ontwikkeld om de 
inwoners van Renswoude te informeren 
over alle sport en vitaliteit activiteiten in 
Renswoude. Dit is dan ook een goed 
middel om activiteiten, evenementen of 
bepaalde groepen van jouw vereniging 
te promoten. Het is daarbij ook mogelijk 
om een template aan te leveren die 
vervolgens op de grote tv schermen 
worden afgespeeld in de Hokhorst en de 
bibliotheek. Wil je hier graag gebruik van 
maken? Vul dan de template in die als 
bijlage is meegestuurd is en stuur deze 
vervolgens naar 
buurtsportcoach@renswoude.org.  
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VERENIGINGSONDERSTEUNING 
Verenigingen hebben te maken met veel 
uitdagingen en zoeken naar manieren om 
toekomstbestendig te blijven: 
 
Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers? 
Hoe kan ik beter samenwerken met de 
andere verenigingen in mijn wijk? 
Hoe investeer je in de verduurzaming van 
een sportcomplex? 
 
Met verenigingsondersteuning krijgt een 
vereniging intensieve begeleiding op maat 
van NOC*NSF professionals die alle 
expertise in huis hebben om de club 
verder te helpen met hun specifieke 
hulpvraag. Of het nu gaat om het vinden 
van vrijwilligers, omgaan met ouders of 
besturen met impact, wij helpen graag. 
 
Wat zijn de services 
Services zijn trajecten die jouw club 
ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding 
voor jouw trainers, vraagstukken rondom 
vrijwilligers, ledenbinding, financiering 
etc. of procesbegeleiding aan 
bestuursleden, betrokken vrijwilligers en 
leden. 
De ondersteuning geeft jouw club de 
mogelijkheid om te groeien en bloeien 
richting de toekomst. 
 
Hoe kan mijn club ondersteuning 
ontvangen? 

• Bedenk wat de grootste uitdaging 
is van jouw sportclub.  

• Leg contact met de 
buurtsportcoach die bekend is bij 
jouw club.  

 

 

  

 
WIST JE DAT: 
 
Het mogelijk is om nieuwe 
leden een korting aan te 
bieden van 50% voor een 
jaarlidmaatschap?  
 
Je financieel geholpen kan 
worden als je een 
beweegactiviteit wilt 
opzetten/organiseren? 
 
Je activiteiten kan promoten 
via de website en via de 
grote schermen in de 
Hokhorst en de bibliotheek? 
 
Je via NOC*NSF cursussen en 
workshops kan volgen om je 
vereniging te versterken? 
 
 
Wil je meer weten over de 
bovenstaande punten? 
Neem dan contact op met 
Buurtsportcoach Caroline. 

• Ga in overleg met je 
buurtsportcoach om samen te 
bepalen waar jouw club 
ondersteuning bij kan 
gebruiken. 

• Vind samen met je 
buurtsportcoach ondersteuning 
die passend is voor jouw club. 

• De buurtsportcoach dient via de 
Adviseur lokale sport de 
aanvraag van ondersteuning in 
voor jouw club. 

• Na goedkeuring ontvangt jouw 
club de ondersteuning en start 
de realisatie van je clubambitie! 

 
Adviseur lokale sport  
Vanuit het lokaal sport en 
vitaliteitsakkoord krijgen we 
ondersteuning van een NOC*NSF 
adviseur lokale sport.  
In de gemeente Renswoude is dit Edwin 
Korenberg. Om de verenigingen zoveel 
als mogelijk te ondersteunen en te 
weten wat er speelt willen Edwin en 
Caroline graag met iedere vereniging in 
gesprek. Hier zal binnenkort een mail 
over komen om een afspraak met elkaar 
in te plannen.  
 
 

Samen houden we 
Renswoude en haar 
inwoners vitaal! 

 


