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Sportbedrijf Lelystad voor sportverenigingen 
 

Sportbedrijf Lelystad ondersteunt verschillende sportverenigingen in 

Lelystad. Ons doel? Deze verenigingen versterken en professionaliseren. 

Ook Yvonne Wolff, onze verenigingsondersteuner, draagt hier haar steentje 

aan bij. In deze nieuwsbrief delen wij onze kennis en informeren wij u over 

actueel nieuws en activiteiten. Heeft u nieuws dat interessant is voor 

andere sportverenigingen in Lelystad? Mail deze dan naar Yvonne Wolff via 

y.wolff@sportbedrijf.nl.  

 

 Van de verenigingsondersteuner 
 

Beste bestuurders, 

 

Een nieuwjaarsgroet van de verenigingsondersteuner: ik wens alle 

bestuurders en leden van sportverenigingen en sportaanbieders in Lelystad 

een sportief en vooral gezond 2019 toe. Dat er maar weer mooie successen 

binnen uw organisatie plaats mogen vinden!  

 

Ik heb zelf de wens dat 2019 ons nog meer samenwerking gaat brengen 

om de inwoners van Lelystad nog meer te stimuleren om te gaan bewegen 

en dat de inwoners zich aan zullen sluiten bij uw organisatie. 

 

Er zijn nog een aantal organisaties die ik nog niet gesproken heb. In 2019 

hoop ik met iedereen van u kennis te hebben gemaakt. 

 

Heeft u vragen of wilt u al een afspraak met mij maken? Mail mij dan 

gerust via y.wolff@sportbedrijf.nl.  

 

Sportieve groet en veel leesplezier, 

Yvonne Wolff 

Voor vragen, informatie 

en advies neem contact 

met ons op! 

Yvonne Wolff 

Verenigingsondersteuner 

Sportbedrijf Lelystad 

T (0320) 285 385 

M 06 13 226 256 

E y.wolff@sportbedrijf.nl 
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Nieuws en actualiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Kennisdeling 

 

Graag houden wij u op de hoogte van gemeentelijke, landelijke informatie en/of onderzoeken. Hieronder 

een aantal links naar interessante informatie voor u, als sportbestuurder.  

 

Digitale nieuwsbrief Sportservice Flevoland 

Meld u als bestuurder aan voor de digitale nieuwsbrief van Sportservice Flevoland. Dit kan via 

https://www.sportflevo.nl/nieuwsbrief/  

 

Gemeentelijke vrijwilligersverzekering 

Bent u al op de hoogte van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering? Zo nee, bekijk dan de informatie op 

de website van de gemeente: vrijwilligerswerk.  

 

Sport met beperking 

Uniek sporten website: allesoversport.nl en Scan & Match: vraag- en aanbodscan voor mensen met een 

beperking. 

 

Stichting Waarborgfonds Sport 

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. Het 

belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door 

sportorganisaties. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Meer informatie op hun 

website. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scholierensport 

Het scholierensport-

programma van de afdeling 

Sport & Bewegen is een 

kennismakingsprogramma voor 

Lelystadse kinderen en jeugd.  

 

Zet ook uw aanbod online op 

www.scholierensport.nl.  

 

Heeft u vragen? Neem dan 

contact op met sportwijkwerker 

Kim van Dijk via e-mail 

k.vandijk@sportbedrijf.nl of op 

telefoonnummer  

06 50 22 25 61. 

 

 

 

Subsidies voor 

sportverenigingen 

Er zijn verschillende subsidies 

of fondsen. Hieronder vindt u 

een aantal linken: 

 

• Subsidies sport 

 

• Nieuwe subsidieregeling 

voor sportverenigingen 

2019 

 

• Lelystadse uitdaging: vraag 

en aanbod 

 

• Vind de sportsubsidie voor 

jouw gemeente 

 

• Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Flevoland 

 

 

 

Cursus Vrijwilligers 

De afgelopen maand heeft er 

een cursus  ‘Vrijwilligers 

werven en behouden’ 

plaatsgevonden.  

 

Via onderstaande link (PDF) 

treft u de informatie: 

 

Succesvol vrijwilligers werven 

 

 Uniek Sporten 

Zet uw aanbod ook op de 

website van ‘Uniek sporten’.   

 

Meld u aan via: 

https://www.unieksporten.nl/s

portaanbieder/aanmelden 

 

 

 

https://www.sportflevo.nl/nieuwsbrief/
https://www.lelystad.nl/4/wmo/s-Vrijwilligerswerk-mantelzorg/Vrijwilligers/Vrijwilligersverzekering.html?highlight=vrijwilligersverzekering
http://allesoversport.nl/
https://tools.kenniscentrumsport.nl/scan-en-match/tool/scan-match/
https://tools.kenniscentrumsport.nl/scan-en-match/tool/scan-match/
https://sws.nl/nieuws/
https://sws.nl/nieuws/
http://www.scholierensport.nl/
mailto:k.vandijk@sportbedrijf.nl
https://www.lelystad.nl/4/(115120)-Subsidies-sport.html
http://www.sportsubsidie.nl/nieuws/nieuwe-subsidieregeling-voor-sportverenigingen-2019/
http://www.sportsubsidie.nl/nieuws/nieuwe-subsidieregeling-voor-sportverenigingen-2019/
http://www.sportsubsidie.nl/nieuws/nieuwe-subsidieregeling-voor-sportverenigingen-2019/
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https://www.allesoversport.nl/artikel/vind-de-sportsubsidie-voor-jouw-gemeente/
https://www.allesoversport.nl/artikel/vind-de-sportsubsidie-voor-jouw-gemeente/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/flevoland/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/flevoland/
https://www.lelystaddoet.nl/filemanager/organizations/4/succesvol_vrijwilligers_werven.pdf
https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden
https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden
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Tips van de verenigingsondersteuner Oproep sportnieuws FlevoPost 

Doet u ook mee aan een gezondere leefstijl 

binnen uw sportorganisatie? 

 

Verenigingen die het aanbod in hun kantine 

gezonder hebben gemaakt, zagen de afgelopen 

drie jaar hun omzet met 9% stijgen. Andere clubs 

die deze keuze niet maakten, hadden een 

omzetstijging van slechts 3,2%. Reden temeer 

dus om in te stappen in het programma Gezonde 

Sportvereniging! 

 

Door o.a. slim in te kopen en te verkopen van 

gezonde producten doet u al mee om een vignet 

gezonde sportvereniging te ontvangen. Bij zes 

verenigingen zal eerdaags de Team Fit scan 

afgenomen worden in de kantine. Deze scan kan 

ook bij uw kantine worden afgenomen.  

 

Voor meer informatie kijkt u op: 

https://teamfit.nl/.     

 

Aanmelden? Mail dan naar y.wolff@sportbedrijf.nl.  

De redactie van Flevopost is op zoek naar 

sportnieuws. Sportverenigingen en individuele 

sporters die nieuws te melden hebben, kunnen dit 

mailen naar de redactie: 

Flevopost@ndcmediagroep.nl 

 

Cursussen 

Heeft uw vereniging behoefte aan een cursus, zoals 

meer vrijwilligers in korte tijd of EHBO? Mail dan naar 

y.wolff@sportbedrijf.nl en samen kijken wij naar de 

mogelijkheden.  

 

Vergaderruimte nodig? 

Heeft uw vereniging behoefte aan een 

vergaderruimte of locatie om bijvoorbeeld een bingo 

of klaverjasavond te organiseren voor uw leden? 

 

Mail dan naar p.vanderhorst@sportbedrijf.nl. Samen 

met u kijkt hij dan naar de mogelijkheden.  

 

 

Evenementenkalender 

 

Datum Wat 

Maandag 21 januari Sportcafé: Met als thema’s BTW en het verlonen van vrijwilligers. 

Aanmelden kan via deze link: aanmelden Sportcafé.   

 

https://teamfit.nl/
mailto:y.wolff@sportbedrijf.nl
mailto:Flevopost@ndcmediagroep.nl
mailto:y.wolff@sportbedrijf.nl
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https://nl.surveymonkey.com/r/38NPKPD

