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• Lelystad terug in de sport!

• Imago Lelystad

• Zichtbaarheid sportieve hart

• Verbinden Lelystedelingen

• Kansen voor bedrijven en andere sectoren

• Gezelligheid en plezier

Het thema: Sport doet iets met je!

1. Lelystad Host City!



2. Doelen Nationale Sportweek

Landelijke doelen 

1. Inspireren en stimuleren 
2. Passend sport- en beweegaanbod zichtbaar maken
3. In beweging brengen van inwoners na corona

Lokale doelen

1. Verhogen van de structurele sportdeelname bij sportaanbieders 
• In de wijk
• In de openbare ruimte

2. Sport- en beweegaanbod zichtbaar maken
3. Iedereen met plezier in beweging
4. Sport inzetten om inwoners bij elkaar te brengen
5. ‘Sport doet iets met je – laten zien wat het met je doet’



• Voor alle inwoners in Lelystad

• Mét alle sport- en 
beweegaanbieders

Samen naar een vitaal Lelystad

3. Voor wie doen we 
dit?



4. Het programma (1)
Dag Thema/onderwerp Globale invulling

Vrijdag 17 
september

• Opening (onderwijs) • Aftrap op het watersportstrand
• Symbolische overdracht fakkel 
• Openingsfilm met 10@10 challenge op scholen

Zaterdag 18 
september en 
zondag 19 
september 

• Aanbod van Lelystadse 
sportaanbieders

• Clinics, toernooien, open dagen en 
sportmiddagen bij sportclubs of in de wijk. 

Maandag 20 
september 

• Gezondheid/Actieve Leefstijl • Inspiratiesessie positieve gezondheid (zorg)
• Webinar overgewicht en sport (trainers)
• Kick off Groente & Fruit campagne Porteum

Dinsdag 21 
september

• Inclusieve Sport • Sportspullenmarkt in Atolplaza
• Diverse activiteiten bij het Aron Winter veld 
• Super COOL! Sportavond, aangepast sporten 

o.v. bij SVL



4. Het programma (2)

Dag Thema/onderwerp Globale invulling

Woensdag 22 
september

• Ouderen en senioren • Beweegchallenges op locatie bij Hanzeborg, 
Landleven, Uiterton, Bolder en Meenstaete

Donderdag 23 
september

• Sport & Business • Inspiratiesessie voor bedrijven in samenwerking met 
Bedrijvenkring Lelystad en de Hersenstichting 

Vrijdag 24 
september 

• Buiten Bewegen • Startschot online routeplatform 
• Officiële aftrap QR-beweegroutes in Lelystad

Zaterdag 25 
september en 
zondag 26 
september

• Aanbod van 
Lelystadse 
sportaanbieders

• Clinics, toernooien, open dagen, sportmiddagen op 
locatie of in de wijk

• #BeActive Night in zwembad De Koploper



‘Sport doet iets met je’ én het levert u als 
sportaanbieder het volgende op:

• Kennismaking met uw sportaanbod

• Dé kans om nieuwe leden te binden

• Meer bekendheid in de stad

• Nieuwe doelgroepen aanspreken binnen uw club

• Uw club als ontmoetingsplek in de wijk

• U geeft mensen hun sportplezier terug na corona, waar ons 
sporthart sneller van gaat kloppen

5. Doe ook mee!



6. Alle kansen om mee te doen  (1)

Met uw sport- en beweegaanbod zoveel mogelijk inwoners inspireren om in beweging te 
komen! 

• Weekenden voor de sportaanbieders
o Zaterdag 18 september, zondag 19 september, zaterdag 25 september en zondag 26 september 
o Organiseren van eigen open dag, sportmiddag, toernooi, clinic, instuif op eigen locatie óf in de wijk 

op een lokaal sportveld

• Clinics tijdens de week
o Doordeweekse dagen
o Op eigen locatie (bestaande training, les op inloop)

• Routes ter beschikking stellen
o Bestaande routes ter beschikking stellen
o Nieuwe routes ontwikkelen

• Uw sportvereniging als inzamelpunt voor de sportspullenbank



6. Alle kansen om mee te doen (2)

Met uw sport- en beweegaanbod zoveel mogelijk inwoners inspireren om in beweging te 
komen! 

Sportaanbod kenbaar maken: wat moet u nog doen? 
• Sportaanbod uploaden via Clubbase aan de hand van de presentatie en handleiding van 

Jolijn van Valkengoed en Jorden Kallenbach. 
• Geen locatie beschikbaar? U kunt contact opnemen met Timo Hoenderboom via 

t.hoenderboom@sportbedrijf.nl . 
• Niet voldoende uitvoerend personeel beschikbaar? U kunt contact opnemen met Kim van 

Dijk via k.vandijk@sportbedrijf.nl . 

Ons advies voordat u het programma gaat uploaden: 
• Meer is niet altijd beter. Te veel aanbod zorgt voor spreiding van deelnemers. Kies voor 

maximaal twee activiteiten als sportaanbieder. 
• Kies voor doelgroepen die u zelf ook goed kunt bereiken en aanspreken. 

mailto:t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
mailto:k.vandijk@sportbedrijf.nl


6. Alle kansen om mee te doen (3)

Met uw sport- en beweegaanbod zoveel mogelijk inwoners inspireren om in beweging te 
komen! 

Routes met ons delen
• U kunt contact opnemen met Timo Hoenderboom via t.hoenderboom@sportbedrijf.nl. 

Meehelpen sportspullenbank
• U kunt contact opnemen met Tamar Yoës Kok via t.kok@sportbedrijf.nl.

mailto:t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
mailto:t.kok@sportbedrijf.nl


7. Planning

• 1 juli t/m 31 juli: sportaanbod uploaden via Clubbase 

• 1 juli t/m 23 augustus: optioneel filmpjes opnemen van uw NSW aanbod

• Eind augustus: ontvangst folders, vlaggen en overige promotiematerialen

• Vanaf dinsdag 24 augustus (t/m 26 september): bijhouden aantal inschrijvingen 
• Waar nodig inwoners informeren (Vol = Vol, eventuele wijzigingen doormailen)

• Vanaf dinsdag 24 augustus (t/m 26 september): samen promoten



• Activiteiten voor inwoners zijn gratis

• Algehele promotie Nationale Sportweek

• Folders voor alle sportaanbieders

• Supporterspakket met o.a. tips voor online 
promotie van activiteiten

• Vlaggen en een bord van de Nationale Sportweek (te leen)

• Informatiefilm Nationale Sportweek (social media, scholen)

8. Heel Lelystad in 
beweging!



Heeft u nog vragen? 

Bedankt voor uw aandacht!


