De adviseur lokale sport helpt jouw vereniging!

De adviseur lokale sport is er voor jouw vereniging, 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 Sportkracht 12

Subsidie Bewegen in de openbare ruimte 2.0

Ben jij bezig met activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare
ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel? Bijvoorbeeld nieuwe
georganiseerde activiteiten en fysieke aanpassingen die een nieuwe activiteit
mogelijk maken. Maak dan gebruik van de Subsidie Bewegen in de openbare
ruimte 2.0!
Wil je sparren met een adviseur over de kansen en de mogelijkheden van jouw
initiatief? Plan een (video)afspraak in of e-mail/bel voor meer info.

Bekijk welke buitenruimte initiatieven je voorgingen

De groenste sportclub van Overijssel

Gaan jullie voor de titel "Groenste sportclub van Overijssel"? Pak je kans! Ontwerp
samen met clubleden de ultieme groene sportvereniging. Doe mee met de
prijsvraag Groenste sportclub van Overijssel, maak gebruik van de professionele
begeleiding die wordt aangeboden en maak kans op €25.000 om het plan uit te
voeren! Het belangrijkste onderdeel van het plan? Zorgen voor meer biodiversiteit
bij de sportaccommodatie.
Zijn er verkoelende bomen, kleurige bloemenranden langs het veld of een groen
dak of gevel op de sporthal? Of stel dat jouw vereniging last heeft van
de eikenprocessierups en je wilt hiermee op een verantwoorde manier aan de slag,
laat dan van je horen!

Ga ook voor de groenste sportclub van Overijssel!

Samen voor Elkaar Overijssel

'Samen Voor Elkaar' is een open netwerk voor alle doeners en denkers die
hun buurt, dorp of stad socialer en leefbaarder willen maken.
Heb jij een goed idee voor een sportieve openbare ruimte dat je verder wilt
uitwerken in een subsidieaanvraag, check dan de werkgroep "Sportieve en
beweegvriendelijke openbare ruimte". Hier vind je handvatten en brengt je in
contact brengt met andere initiatieven.

Samen sporten
brengt mensen bij
elkaar!

