NOC*NSF Nationale Sportweek
Sport doet iets met je

In 2021 was Lelystad voor het eerst host-city van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Samen met sportclubs en onze partners in het
onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven maakten we sport en bewegen zichtbaar en bereikbaar voor onze inwoners. Want met sport
en bewegen is veel te winnen. Sporten is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en maakt gelukkig. Met een groot en gevarieerd
aanbod hebben wij inwoners geïnspireerd om uit te vinden wat sport met hen doet.

Voor alle leeftijdsgroepen
Kinderen, jongeren, volwassenen,
ing
senioren en inwoners met een beperk
Sportactiviteiten

Minimaal
Minimaal
Minimaal

70 nieuwe lidmaatschappen
37 inwoners die mogelijk op korte termijn lid worden
93 inwoners die gebruikmaken van een proefles

Op basis van informatie van 30 verenigingen.

Locaties activiteiten:
Basisscholen

Sportcentrum De Koploper

Sportclubs op locatie

In de wijk

En verder..
• Inspiratiesessies voor bedrijven en gezondheidsprofessionals
• Workshops en webinars gericht op leefstijlbevordering
• Activiteiten verzorgingscentra

Nationale
Sportweek
Overige activiteiten

60 aanwezigen bij inspiratiesessies
81 aanwezigen bij workshops en webinars
175 bezoekers/aanwezigen bij aftrap Sportspullenbank en

lancering routeplatform

• Elkaar ontmoeten
• Gezelligheid
• Nieuwe vrienden maken • Kennismaken met Lelystadse sportclubs
• Je sport kiezen
• Samenwerken met (nieuwe) partners

Sportclub aan het woord:
AV Spirit Lelystad:

30 sportclubs:
• AV Spirit Lelystad
• Super COOL!
• Badminton Combinatie Flevoland
• Balans & Dans
• Chosen
• Dansstudio WB
• Kubus
•	Basketbalvereniging Flevo
Musketiers
•	Base- en Softballvereniging
Falcons Lelystad
• Gym Inn
• Handbal Vereniging Lelystad
•	Jeu de Boules Vereniging
Lelystad
• Judo Vereniging IJsselmeer
• Judoschool Progress

• Judovereniging KIAI Lelystad
• Karate Do Lelystad
• Kuk Sool Won
• Luchtscouts Vliegveld Lelystad
• MHC Lelystad
• Roeivereniging Pontos
• Scuba Nova
• Sportbedrijf Lelystad
• Steppin Lelystad
• T.V. Poseidon
• Triple Performance Sports
• Volleybalvereniging Volta
• Warrior Academy Lelystad
•	Watersportvereniging Het
Bovenwater
• Zwem- en Poloclub De Houtrib
• Batavia Swim

“De Nationale Sportweek is een mooi moment voor onze
vereniging om de deuren open te zetten en onze leuke
sport en vereniging te promoten. Door open trainingen
aan te bieden, krijgen potentiële leden een goede indruk
van de trainingen zelf en van de vereniging. Het was
fijn dat de inschrijvingen via sportinlelystad.nl gedaan
konden worden, hiermee werd ons een hoop werk uit
handen genomen. De Nationale Sportweek was voor ons
erg succesvol en heeft ons 12 nieuwe leden opgeleverd.”

Mede mogelijk gemaakt door:

SPORT & VITALITEITSAKKOORD
LELYSTAD

