
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE OVER 

SPORT & VITALITEIT 

IN RENSWOUDE 

Het is van belang dat de jeugd van 
jongs af aan veelzijdig en met plezier 
beweegt om een gezonde motorische 
basis te ontwikkelen voor later. De 
ervaringen die mensen in hun 
verleden opdoen met bewegen en de 
manier waarop ze zijn opgegroeid, 
blijken namelijk goede voorspellers 
voor hoe mensen met bewegen 
omgaan op latere leeftijd. Daarom 
luidt het thema van De Week van de 
Motoriek 2022: ‘jong geleerd is oud 
gedaan’. 
 
Van 7 t/m 10 november organiseren 
we samen met onze partners een 
week vol inspirerende kennissessies 
voor iedereen die zich inzet voor 
beweegstimulering in sport en 
bewegen. Dit jaar ligt de focus dus 
niet alleen op de jeugd, maar zijn ook 
65+ers onderdeel van de Week van 
de Motoriek. Iedere dag staat een 
andere levensfase centraal. 

Nieuwsbrief 

 
 
 
 
 
Open sportpark: zo benut 

je de schaarse ruimte 
beter. 

 
Steeds meer sportparken 
veranderen in open 
sportparken. Deze 
sportparken zijn niet 
alleen een plek voor 
sportverenigingen, maar 
ook voor andere 
maatschappelijke 
initiatieven. In dit artikel 
leggen we uit wat de 
kenmerken zijn van een 
open sportpark en wat 
dat kan opleveren voor de 
gemeente en wijk. 
 
Klik HIER om het hele 
artikel te lezen.  
 
 

 

Week van de Motoriek 2022 

Interessant voor 
Professionals vanuit praktijk, beleid 
en onderzoek in de sectoren sport en 
bewegen, onderwijs, zorg en welzijn, 
kinderopvang en gemeente. 
 
Ben jij erbij? 
Schrijf je nu in voor de verschillende 
online kennissessies. Je kunt ervoor 
kiezen om je voor 1 sessie aan te 
melden, maar meerdere is ook 
mogelijk, alles is gratis te volgen. Klik 
HIER voor het programma en 
inschrijving. 
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Week van de Motoriek 2022 P1 

Open sportpark P1 

Sportsymposium P2 
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https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/open-sportpark-zo-benut-je-de-schaarse-ruimte-beter/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Open+sportpark%3A+z%C3%B3+benut+je+de+schaarse+ruimte+beter&utm_campaign=Nieuwsbrief+Allesoversport+%7C+week+43+-+2022
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/wvdm2022/programma/


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Subsidiewijzer 
Verduurzaming 

Sportaccommodaties 
 
Wanneer je gaat investeren 
in verduurzaming van een 
sportaccommodatie, kun je 
gebruik maken van subsidies. 
Welke zijn van toepassing op 
jouw situatie? De 
subsidiewijzer geeft inzicht in 
de landelijke subsidies op het 
gebied van duurzaamheid, 
specifiek gericht op een 
aantal (erkende) 
duurzaamheidsmaatregelen. 
We geven je overzicht in de 
diverse regelingen, met 
name gericht op 
energiebesparing (CO2-
reductie). 
 
Klik HIER voor meer 
informatie. 
 
 
 

 
 
 

Sportsymposium Nieuwegein 
 
 
Vanuit SportID Nieuwegein worden de sportverenigingen uit Renswoude 
uitgenodigd voor het Sportsymposium op 1 december 2022.  
Bekijk hieronder het programma en geef je op. 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/subsidiewijzer-verduurzaming-sportaccommodaties/

