
Veel kinderen willen na hun 

diploma doorgaan met zwemmen, maar dan op een speelse manier en met andere kinderen. Daarom zijn we gestart met Aqua-Kids-Fun.Tijdens deze lessen wordt er een gevarieerd programma aangeboden met klimmen en 

klauteren, zwemmen met de bal, snorkelen en reddend zwemmen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen en sporten in het water.

 
 

Dat beweegt mij

         Uitnodiging  

U bent uitgenodigd voor de bijeenkomst: 
Kansen voor de 50+ sport. Speciaal voor verenigingen 
en eerste lijns zorg.

Datum: dinsdag 17 mei
Tijd: 19:30-22:00 uur
Locatie: Zwembad Rhienderoord, 
L.R. Beijnenlaan 20, 6971 LE Brummen

Contactpersoon: Erik Sanders
erik@stichtingsportkompas.nl



Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders 
boven de 50 jaar graag zou willen sporten, maar dit nog niet 
doet. Hoe kan jouw sportclub daar mee omgaan, hoe bied je 
een passend aanbod en hoe bind je deze doelgroep aan jouw 
vereniging? In de workshop De kansen van 50+ sport gaan we 
hier uitgebreid op in.

Veel kinderen willen na hun 

diploma doorgaan met zwemmen, maar dan op een speelse manier en met andere kinderen. Daarom zijn we gestart met Aqua-Kids-Fun.Tijdens deze lessen wordt er een gevarieerd 

programma aangeboden met klimmen en klauteren, zwemmen met de bal, snorkelen en reddend zwemmen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen en 

sporten in het water.

De workshop is interactief, we gaan samen in gesprek, met afwisseling van nieuwe 
kennis/data, voorbeelden, discussie, uitwisselen van visie & ervaringen en korte op-
drachten om de vertaling te kunnen maken naar de eigen club. Tijdens de workshop 
ontvang je het stappenplan 50plussport, waarmee je meteen aan de slag kunt. 

Deel 1: Leer je meer over de wensen, behoeften en motieven van verschillende doel-
groepen vanaf 50 jaar. Ontdek je de kansen voor jouw vereniging en hoe je met pas-
send (sport)aanbod en gastvrijheid hieraan invulling kunt geven. Zoeken we de mo-
gelijkheden voor samenwerking met andere sportaanbieders, de zorg of organisaties 
in de omgeving. Krijg je goede voorbeelden en inzichten hoe de doelgroep naar jouw 
vereniging uit te nodigen
 
Deel 2 van de avond wordt gebruikt om deelnemers te informeren over hoe je je 
sportaanbod voor ouderen met chronische ziekte inricht. Diabetisch en reuma worden 
in ieder geval behandeld.

Het programma:
19:15 inloop
19:30 deel 1 (spreker Karin Pannekoek)
20:30 pauze
20:45 vervolg deel 1
21:15 deel 2 (spreker Christel Willems)
21:45 afsluiting

Meld u aan via: erik@stichtingsportkompas.nl


