
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDELIJKS 

INFORMATIE OVER 

SPORT & VITALITEIT 

IN RENSWOUDE 

 
Elke sportclub kan wel een steuntje in de 
rug gebruiken. Daarom kan je nu 
eenmalig €1.000 aanvragen voor je club! 
Dit budget is vrij te besteden en kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt worden 
voor de organisatie van toernooien, 
nieuw sportmateriaal, trainerscursussen 
of het gezonder maken van de 
sportkantine. 
 
Jullie kunnen het budget aanvragen via 
https://nocnsf.nl/1000-euro-voor-de-
club 
 

Een aanvraag doen kan tot en 
met 10 juli 2022. 

Nieuwsbrief 

KENNISEVENT E-SPORTS 
EN GAMIFICATION 
 
Op dinsdag 4 oktober 
wordt in Stadion 
Galgenwaard voor de 
tweede keer het 
Kennisevent esports, 
gaming en gamification 
(EGG) georganiseerd. 
 
Een unieke samenwerking 
tussen Kenniscentrum 
Sport & Bewegen en 
Techonomy. Gezien de 
deskundige line-up met 
experts uit wetenschap 
en praktijk belooft het 
een inspirerende dag te 
worden. 
 
Na een succesvolle en 
goed bezochte eerste 
editie van Kennisevent 
EGG, hebben 
Kenniscentrum Sport & 
Bewegen en Techonomy 
de krachten gebundeld 
om ook in 2022 een 
Kennisevent EGG te 
organiseren. 
 
Kijk voor meer informatie 
op: 
www.kenniscentrumsport
enbewegen.nl/nieuws/ken
nisevent-esports-gaming-
en-gamification-het-
kennisevent-voor-de-
sport-en-
beweegprofessional-2/ 
 

ONTVANG 1.000 euro voor je sportclub 
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Inspiratiesessie 
1    Sociale veiligheid 
2    Ledenbinding 
3    Gezonde sportomgeving 
4    Sporten voor 50+’ers 
5    Betrokkenheid van de club 
6    Geld genereren 
7    Positief coachen 
8    ASM cursus 
 
Heb je interesse? Geef dan voor 1 juni 
bij Caroline aan welke drie, van de 
bovenstaande onderwerpen, je 
interessant vindt of welk ander 
onderwerp je graag wilt zien.  
E-mail Caroline van der Helm: 
buurtsportcoach@renswoude.org 
 
 
 
 
 

 

 

SPORTSYMPOSIUM NIEUWEGEIN 
 
Op 1 december 2022 organiseren de 
Buurtsportcoaches van SportID 
Nieuwegein een symposium voor 
sportverenigingen en sportaanbieders. Als 
sportvereniging uit Renswoude ben je hier 
dan ook van harte welkom.  
 
Iedereen die betrokken is bij de 
vereniging en organisatie is welkom 
tijdens deze inspirerende avond. Om een 
passend programma te kunnen 
samenstellen, zijn wij benieuwd naar jouw 
behoefte. Wat speelt er binnen jouw 
vereniging of organisatie en waar heb jij 
behoefte aan? Zou je wat meer willen 
weten over lesgeven of heb je toch meer 
behoefte aan een workshop geld 
genereren? 
 
Jij hebt invloed op het programma, dus 
laat het ons weten! Hieronder vind je 8 
workshops waaruit je kunt kiezen. 
Natuurlijk ben je vrij om onderwerpen, 
die in jouw optiek van belang zijn en in dit 
rijtje ontbreken, aan ons door te geven. 
Bij genoeg animo kunnen we deze 
eventueel toevoegen aan het programma. 

 

 

  

 
PROJECT: KEEP YOUNGSTERS 
INVOLVED 
 
Hoe voorkomen we dat 
jongeren (12-19 jaar) 
uitvallen in de sport en hoe 
zorgen we ervoor dat ze 
betrokken blijven bij sport? 
Het Europese Erasmus+Sport 
project Keep Youngsters 
Involved, gesubsidieerd door 
de Europese Commissie, 
biedt handvatten voor 
professionals en sportclubs 
die werken met jongeren om 
sportuitval onder jongeren te 
voorkomen. 
 
Kijk voor meer informatie en 
de toolkit kijk op: 
www.kenniscentrumsportenb
ewegen.nl/producten/project
-keep-youngsters-involved/ 
 
 

 

Samen houden we 
Renswoude en haar 
inwoners vitaal! 
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