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Sportmatch 
Heel Lelystad in beweging 



Een woord 
vooraf

• Stimuleren sport, 
bewegen & vitaliteit

én 

• Ondersteunen van sport- en 
beweegaanbieders

=

• Samen naar een stad met vitale 
inwoners



1. Sportmatch
Sportbase, Clubbase & Sport In 



1. Sportmatch (1)
Drie online platformen

1. Clubbase
• Tools voor verenigingen om de club te versterken

2. Sport In
• Inwoners inspireren om (vaker) te gaan sporten

3. Sportbase 
• Centrale plek om sportdeelname lokaal te 

monitoren & te verhogen

Sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord: 
Inclusieve sport, duurzame infrastructuur, vitale aanbieders, 
positieve sportcultuur, vaardig bewegen en topsport die inspireert



1. Sportmatch (2)
Clubbase
➢ Tools voor verenigingen om de club 

verder te versterken

Uitdagingen
• Dalende ledenaantallen
• Minder inkomsten en financiële armslag
• Gebrek aan vrijwilligers
• Geen focus op vernieuwing aanbod
• Toename aanbod commerciële sportaanbieders

De verenigingen verbinden dagelijks vele inwoners door alle lagen en 
leeftijden van de bevolking heen. Dat willen we graag zo houden!

Clubbase

• De club zichtbaar op verschillende 
sportplatformen;

• module waarmee clubs het sportaanbod op 
die platformen kunt zetten;

• allerlei data en statistieken over hoe club en 
aanbod scoren;

• tool om snel en eenvoudig promotiemateriaal 
te maken;

• kennisbank met informatie over specifieke 
clubthema’s;

• elke week drie of meer relevante 
nieuwsartikelen;

• altijd op de hoogte van landelijke acties en 
activaties.



1. Sportmatch (3)
Sport In
➢ Inwoners inspireren om (vaker) 

te gaan sporten

• Voor sporters en niet-sporters
o Sporter: elke keer een nieuwe tip
o Niet-sporter: sportwijzer

• Zoek, boek en beweeg

We willen het aanbod van sport en bewegen voor 
iedereen zichtbaar en bereikbaar maken.

Sport in

• Elke sport, club en activiteit in je gemeente 
op een centrale plek;

• eenvoudig zoeken en boeken;

• snel een sport vinden die bij je past met de 
Sportwijzer;

• reviews over sportclubs en sportactiviteiten;

• inzicht in je eigen ‘sportgeschiedenis’;

• tips over sporten of activiteiten die je 
misschien interessant vindt;

• op de hoogte blijven van landelijke en lokale 
sportevenementen;

• inspirerende artikelen;

• lokaal nieuws over sportgerelateerde zaken;

• uitgebreide supportfunctie (chatten, appen, 
e-mail, digitale helpdesk).



2. Lelystad & Sportmatch
Kansen,  spelers, planning en samenvatting



2. Lelystad & Sportmatch (1)

Kansen

1. Het zichtbaar maken van al het sport- en beweegaanbod
• Activeren via ‘campagnes’
• Van offline naar online

2. Het (ver)binden van sportverenigingen
• Het versterken van sport- en beweegaanbieders

3. Kennismaken met de individuele, ongeorganiseerde beweger/sporter

4. Het verzamelen van data
• Sport- en beweegaanbod aanpassen
• Gerichte campagnes 

5. Verhogen sportparticipatie in Lelystad  



2. Lelystad & Sportmatch (2)

Wat willen we bereiken met de implementatie van 
Sportmatch?  

Sport en bewegen voor iedereen zichtbaar en bereikbaar maken

Inspelen op lokale trends en ontwikkelingen 

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Verbinden & versterken van sport- en beweegaanbieders



2. Lelystad & Sportmatch (3)

Wat willen we bereiken met de implementatie van 
Sportmatch?  

Digitaliseren van het sport- en beweegaanbod

Het verhogen van de sportdeelname

Bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken in Lelystad

Sociaal-maatschappelijk partner: meer zijn in en voor Lelystad



3. De vervolgstappen met Clubbase
Profiel & aanbod aanmaken



De vervolgstappen voor de clubprofiel

1. Vul de betaalgegevens in en maak 0,01 cent over naar NOC*NSF.

2. Voeg nieuwe beheerders toe en verwijder oude beheerders.

3. Maak de trainers aan van de club.

4. Voeg trainingslocaties toe als deze aanwezig zijn.



Kies Sport in Lelystad als programma



Hoe maak je aanbod aan?



Heeft u nog vragen?

Nog geen clubprofiel? Mail dan naar j.kallenbach@sportbedrijf.nl 

Bedankt voor uw aandacht!


