NIEUWS | FC Twente wint met 'Scoren in de wijk'
De prijs voor beste maatschappelijke project eredivisie
Met het project ‘Supporter van elkaar’ ontving FC Twente €50.000,- van de Vriendenloterij als
prijs voor het beste maatschappelijke project eredivisie.. Bas Scheurs, projectleider van FC
Twente Scoren in de wijk, was te gast in het programma Koffietijd om de cheque in ontvangst
te nemen. Het project ‘Supporter van elkaar’ richt zich op kwetsbare gezinnen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met de focus op gezinnen in plaats van individuen prees
de jury het project de hemel in. Woorden als ‘mooi’ en ‘effectief’ passeerden de revue.
Bovendien laten de Tukkers met dit project volgens de jury zien dat zij deuren openen en
oplossingen bieden voor problemen in de regio.
Ook benieuwd naar de aanpak van het project en wat zorgt dat het zo’n succes is? Tijdens
onze studiedag op 5 maart nodigt Bas Schreurs je uit in de Grolsch Veste waar hij je
meeneemt in het project. Schrijf je nu nog in voor dit werkbezoek

Meer weten over de werkbezoeken en workshops tijdens onze studiedag. Bekijk hier het
volledige programma

Schrijf je in en laat je inspireren op 5 maart

Alle workshop op een rijtje? Bekijk ze hier!
Inschrijven en kosten
Inschrijven is mogelijk tot 27 februari a.s. via het digitale inschrijfformulier. De
kosten voor de studiedag bedragen 90 euro.

Schrijf je hier in voor het inspirerende programma op 5
maart

Ben jij betrokken bij de realisatie van een initiatief
om sporten en bewegen in openbare ruimte te
realiseren?
Op samenvoorelkaar.nl is er een groep voor de sportieve openbare
ruimte https://www.samenvoorelkaar.nl/werkgroep/32-sportieve-en-beweegvriendelijkeopenbare-ruimte. Wij nodigen je van harte uit om je aan te sluiten, jouw ervaringen en/of
vragen hier te delen. Hier wordt info gedeeld over lokale initiatieven, je treft hier digitale
kennissessies (webinars), subsidies worden hier genoemd.
Sportservice Overijssel is betrokken bij verschillende sport-/beweegprojecten in de openbare
ruimte, zij adviseert initiatiefnemers o.a. in de planvorming, lokale samenwerking en (co)financiering. Gebruik maken van deze service? Stuur dan een e-mail
naar buitenruimte@sportserviceoverijssel.nl dan plannen we een (bel)afspraak in. Dit
aanbod wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel.

Klik hier voor ondersteuning voor initiatieven buitenruimte

De adviseur lokale sport is er voor alle sportverenigingen in jouw gemeente. Benut
gezamenlijk de kansen die het lokale sportakkoord mogelijk maken!
De adviseur lokale sport ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het
proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te voeren. De
adviseur lokale sport werkt samen met de sportformateur. In Overijssel zijn er
verschillende adviseurs lokale sport actief en beschikbaar om de lokale sport de komende
periode te ondersteunen. Zij vervullen deze rol gedurende de looptijd van de regeling en doen
dit namens de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF, NL Actief en Sportkracht12. Zorg dat de
sportverenigingen in jouw gemeente op de hoogte zijn van deze mogelijkheden!
Lees hier nog meer nieuws voor gemeenten en verenigingen

De studiedag wordt georganiseerd
vanuit de Buurtsportcoach Academy
(een initiatief van Hogeschool
Windesheim en Sportservice
Overijssel) in samenwerking met
Sportaal Enschede.

