
SPORT- EN BEWEEGAKKOORD LEUDAL 
 

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle informatie omtrent het sport- en
beweegakkoord Leudal. Van onze supporters tot aan inspirerende succesverhalen en informatie

over het uitvoeringsbudget en services. Samen zetten we sport en bewegen op de kaart in de
gemeente Leudal en zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen.

Het kernteam maakt ambities waar 
 
De ondertekening van het sport- en
beweegakkoord was slechts het begin. Daarna
formeerde het kernteam, een groep van
betrokken supporters, waaronder Kim Hanssen
en Rocco Blommers. Rocco: “Mooi om te zien
dat we vanuit zo veel partijen uit verschillende
hoeken bij elkaar zijn gekomen. Samen maken
we van ambities werkelijkheid.” "Ik geloof in het
goede voorbeeld geven. Daarom wilde ik deze
kans aangrijpen om iets te betekenen op een

Tof initiatief? Doe een aanvraag voor
uitvoeringsbudget  
Vanuit het lokale sport- en beweegakkoord is er
uitvoeringsbudget beschikbaar om de
actiepunten te realiseren. Het kernteam is druk
bezig geweest met het ontwikkelen van een
aanvraagformulier hiervoor. Heb je als
organisatie, vereniging of inwoner een initiatief 
dat aansluit bij de actiepunten uit het sport- en
beweegakkoord? Doe dan een aanvraag voor het
uitvoeringsbudget door het aanvraagformulier in
te vullen. Lees er hier meer over.
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grotere schaal", vult Kim aan. Lees hier het hele
verhaal. 

Services en opleidingen voor sportverenigingen en -aanbieders  
Vanuit het sport- en beweegakkoord kunnen verenigingen (bijna) kosteloos aanspraak doen op
verschillende services. Zoals ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportverenigingen,
kaderleden en vrijwilligers op het gebied van leden, vrijwilligers, besturen, samenwerken,
communicatie en beleid en visie. Lees er meer over. Heb je als vereniging interesse in een
opleiding of service voor jouw vereniging? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner
Renée. In samenwerking met de Adviseur Lokale Sport bekijken we de mogelijkheden voor jouw
vereniging. 

Heb je vragen over het sport- en beweegakkoord, heb je hulp nodig bij het invullen van het
aanvraagformulier of heb je vragen over de services voor sportverenigingen en -aanbieders? Neem dan

contact op met verenigingsondersteuner Renée via renee@negen.nl of 06-34039035.

Bekijk hier alle informatie rondom het sport- en beweegakkoord Leudal
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