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Voorwoord 
 

Voor u ligt het actieplan van Sportservice Rhenen voor 2020. Met veel plezier hebben wij de projecten 

en interventies van het afgelopen jaar geëvalueerd en van daaruit gekeken naar de projecten en 

interventies die we in 2020 gaan inzetten. 

Samen met de gemeente Rhenen hebben we nieuwe koersen en speerpunten vastgelegd voor het 

aankomende seizoen. Onder de koersen die we ‘varen’ worden onze speerpunten weergegeven. Aan 

deze speerpunten worden de projecten/interventies gekoppeld met de daarbij horende actiepunten 

van het aankomende jaar (weergegeven achter het project). 

Extra aandacht gaat uit naar het lokale sport en beweegakkoord, die de volgende ambitie nastreeft; 

 

Waar het om gaat is dat we sporten en bewegen mogelijk en aantrekkelijk maken. Voor iedereen, een 

leven lang. Nu en in de toekomst. Ieder op zijn eigen niveau en met zijn eigen motief: of dat nu 

presteren is of genieten, ontspannen, ontmoeting, gezelligheid, uitdaging of gezondheid. 

 

Sportservice Rhenen zal invulling geven aan deze ambitie door ondersteuning te bieden aan lokale 

initiatieven en zelf projecten te starten.  

 

Binnen het actieplan 2020 is er ook speciale aandacht voor het landelijke speerpunt ‘’vroeg en vaardig 

in bewegen’’. Overkoepelend geldt hierbij onze aanpak via ‘SAM’, waarbij kansen en mogelijkheden 

liggen om zoveel mogelijk kinderen vaardiger in bewegen te maken.  

 

Visie SAM 

SAM staat voor Samen Actief Meedoen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met bewegen! Het doel 

van SAM is stimuleren van sport en bewegen bij kinderen. Om jonge bewegers een goede basis te 

geven, is het van belang de sportontwikkeling zo breed mogelijk te houden. Op deze manier 

stimuleren wij actief kinderen om te bewegen en om op een plezierige manier elkaar te ontmoeten. 

De gedachte “Meedoen is belangrijker dan winnen” staat hierbij centraal. 

Als kinderen met veel verschillende beweegvormen experimenteren, houden ze langer plezier in het 

sporten, ontdekken ze beter waar hun sporttalent ligt en blijven ze vaker tot hoge leeftijd sporten. 

Met SAM willen we stimuleren dat kinderen tot tenminste 14 jaar aan sport en bewegen doen. 

 

Werkwijze Sportservice Rhenen 

Sportservice Rhenen is actief binnen 4 domeinen in de gemeente Rhenen, namelijk: in de buurt, 

binnen het sociaal domein, het bewegingsonderwijs en in de sport. Binnen onze werkzaamheden staat 

de wens en het doel om onze inzet binnen projecten tijdelijk van aard te laten zijn centraal. Wij nemen 

vraaggericht het initiatief op en betrekken hier vooraf partners in. Samen pakken we fantastische 

initiatieven op die een mooie bijdrage leveren aan een gezond en gelukkig Rhenen. 
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Bewegen op school 
 

Het zorgen voor meer sport, bewegen en vitaliteit in 
en rondom scholen in de gemeente. Daarnaast zorgen 

voor kwalitatief goed bewegingsaanbod op deze 
scholen.   

 

 

 

Aanvoerder: Ryan Janssen 
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Bewegingsonderwijs verbeteren  

Het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau tillen door 

advies op maat te geven per school. 

 

Aan de hand van beweegonderzoek (1020 reacties) & de 

MQ-scan (1242 deelnemers) is er een mooi overzicht hoe 

de scholen in Rhenen er voor staan. Deze onderzoeken zijn 

de leidraad voor het vervolgplan en het advies om de 

kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen. Deze 

kwaliteit wordt bepaald door de gymles, het aanbod van 

naschoolse activiteiten, sport- en speldagen, aandacht voor buiten spelen en het op orde houden van 

de inrichting en de accommodatie. De scholen kunnen contact opnemen voor vraagstukken en hulp op 

sportgebied. Als expert en aanspreekpunt op dit gebied geef ik adviezen en worden er nieuwe 

projecten  opgezet. Er zal ook individueel gekeken worden waar de kansen en verbeterpunten liggen 

per school. 

Doelstellingen 2020 

• Bij alle 9 scholen wordt er een project of verbetering/vooruitgang gerealiseerd op het gebied 

van bewegingsonderwijs.  

• De buurtsportcoach is het aanspreekpunt en contactpersoon voor de school en zal tenminste 2 

keer per jaar langskomen en intensief contact houden met de scholen. 

SAM Pauzesport kliko 

Kinderen actieve pauzes aanbieden door middel 

van de pauzesport kliko. 

 

Uit het beweegonderzoek kwam terug dat er op 

verschillende scholen door 40% van de kinderen 

alleen gekletst wordt in de pauzes.  

In 2020 gaan we daarom weer met de 

pauzesport kliko langs de scholen. Tijdens deze 

pauzes met SAM’s pauzesport kliko kunnen de 

kinderen kennismaken met verschillende 

sporten. Dit wordt begeleid door de kinderen 

zelf, door het gebruik van coaches. De leuke 

sportmaterialen en de coaches zorgen ervoor 

dat er minder gekletst wordt & en er meer 

bewogen wordt maar ook breed-motorisch. 
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Doelstellingen 2020 

Dat alle 9 scholen een lessenreeks en bezoek hebben gehad met de pauzesport kliko. Hierbij is het 

coach-concept geïmplementeerd en zijn de ouderen kinderen bekwaam om dit te begeleiden. Zodat er 

uiteindelijk meer zorg gedragen wordt voor de (huidige) materialen en meer wordt bewogen op het 

schoolplein. 

Bewegend leren 

Het stilzitten in de klas tegengaan door meer beweging gedurende de reguliere lessen. 

 

Volgend jaar gaan we aan de slag met de 

scholen advies geven over bewegend leren. 

Op dit moment wordt er nog niet veel of niets 

structureel aan bewegen in de klas gedaan. 

Ook zien we met name veel kansen in 

energizers tussendoor, dus ‘’even lekker 

bewegen om daarna weer hard te werken’’. 

De beweegnorm laat zien dat 45% nog niet 

voldoet aan de beweegnorm, ze zitten te veel 

stil en maken niet genoeg beweeg-uren. 

Doelstelling 2020 

• Er zal een overzicht gemaakt worden met de voor & nadelen van de meest spraakmakende 

interventies op het gebied van bewegend-leren of energizers. 

• In gesprekken met de scholen zal hun behoefte kenbaar gemaakt worden en kan onder 

begeleiding van de buurtsportcoach een gerichte interventie worden geïmplementeerd.  
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Bewegen in de buurt 
 

 

Buurtbewoners stimuleren om meer te sporten en 

bewegen en de gezondheid te bevorderen. Daarnaast 

kan sport worden ingezet als middel, om ervoor te 

zorgen dat de sociale cohesie in de wijk bevorderd 

wordt en bijvoorbeeld overlast wordt beperkt. 

 

 

Aanvoerder: Larissa 
Wattilete 
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Sportbieb SAM 

Sportbieb SAM is een opbergruimte voor 

sportmateriaal waar kinderen in de leeftijd van 4 

tot en met 12 jaar sport- en spelmateriaal kunnen 

lenen en hiermee kunnen spelen. Gemiddeld 

spelen 36 kinderen wekelijks buiten bij Sportbieb 

SAM. Sportbieb SAM is in 2019 zo’n 163 uur open 

geweest. Op dit moment zijn wij zelf nog 

uitvoerend samen met stagiaires, maar het is 

wenselijk dat elke sportbieb gedraaid wordt door 

vrijwilligers. Hierdoor kan de sportbieb meer uren open zijn en voelen de wijkbewoners zich meer 

verantwoordelijk voor het sporten en bewegen in de wijk. Om de vrijwilligers handvatten te bieden 

worden er spelkaarten gemaakt die leesbaar zijn voor zowel de vrijwilligers als de (wat oudere) 

kinderen. 

 

Sportbiebs: 

• Elst: maandag 14.45-15.45 uur locatie Bestegoed. Zaal aanwezig. 

• Achterberg: woensdag 14.00 - 15.00 uur locatie Schoneveld. 

• Rhenen Dr. Wallerstr.: woensdag 15.30 - 17.00 uur locatie Dr. Wallerstraat. 

• Rhenen Lijsterberg: donderdag 15.45 - 17.00 uur locatie Lijsterberg. Zaal aanwezig. 

Doelstellingen 2020 

• Eind 2020 is er per sportbieb minimaal 1 vrijwilliger (buurtbewoners/jongeren/ouders) die de 

sportbieb opent en/of helpt tijdens de activiteiten.  

• Er is een gemiddelde opkomst van 15 kinderen. 

• Elke sportbieb is in het bezit van 20 spelkaarten. 

 

Jongerenproject 

 
De gemeente Rhenen is in samenwerking met Sportservice Rhenen, leerplichtambtenaar en de 

jongerenwerker een jongerenproject gestart. Doel is om jongeren te ondersteunen bij hun 
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persoonlijke en professionele ontwikkeling om uiteindelijk meer kans te hebben op een passende 

baan in het werkveld. Dit door jongeren een beloning (betaalde cursus o.i.d.) te geven voor hun stage-

uren. Sportservice komt in beeld bij de uitvoering, zo zouden jongeren stage kunnen lopen bij 

Sportbieb SAM. 

Doelstellingen 2020 

Eind 2020 is er een pilot geweest met minimaal 1 jongere die onder begeleiding van Sportservice en de 

Jongerenwerker stage heeft gelopen bij Sportbieb SAM. 

Jongerentoernooi 

Eind december wordt jaarlijks een 

zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor 

jongeren uit de gemeente Rhenen (en 

omgeving). Sportservice is hier ondersteunend 

aan de jongerenwerkers van organisatie Mozaïek 

Welzijn. Het achterliggende doel van dit toernooi 

is om zoveel mogelijk jongeren uit de gemeente 

Rhenen laagdrempelig samen te laten komen 

door middel van voetbal. 

Doelstellingen 2020 
Eind 2020 wordt het zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in Rhenen, waarbij minimaal 6 teams 

aanwezig zullen zijn, waarvan uit elke kern 1 team (Rhenen, Achterberg, Elst). 
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Sport en bewegen voor 
iedereen (sociaal domein) 

 
 

Zorgen dat diverse doelgroepen blijven bewegen 

en/of meer gaan bewegen en actiever met hun 

gezondheid bezig zijn. 

 

 

Aanvoerder: Larissa Wattilete 
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Fitadvies 

Sportservice Rhenen biedt ook advies op maat aan voor inwoners 

in Rhenen die een hulpvraag hebben omtrent sport en bewegen. 

Deze hulpvragen komen ofwel direct bij de inwoners zelf vandaan, 

of de hulpvragen komen vanuit een doorverwijzing van de 

eerstelijnszorg. Doel van fitadvies is het ondersteunen van de 

inwoner bij een passend beweegaanbod in een georganiseerde of 

ongeorganiseerde setting. Op dit moment komen vrijwel alle 

hulpvragen vanuit de eerstelijnszorg, helaas zelden vanuit de 

inwoners zelf. Om dit aantal te vergroten zal dit jaar ingezet 

worden op de naamsbekendheid van het ‘Fitadvies’. 

Doelstellingen 2020 

Eind 2020 zijn er ten minste 15 mensen die via fitadvies een geschikte manier van bewegen hebben 

gevonden. Hiervan komt 25% van de hulpvragen vanuit de inwoners zelf. Dit door de bekendheid van 

fitadvies te vergroten via social media, gezondheidscentra en flyers. 

Projectondersteuning 

Buiten de projecten die hierboven genoemd zijn, is 

sportservice uitvoerend of ondersteunend bij de wat 

kleinere projecten. Dit kunnen projecten zijn die 

voortkomen uit het Sportakkoord, 

netwerkbijeenkomsten, vanuit een enthousiaste 

inwoner die ondersteuning nodig heeft of bijvoorbeeld 

een organisatie die samenwerking met Sportservice 

zoekt. Voorbeelden van projecten zijn:  

• Fietsgroepje voor anders validen. Dit is een project in samenwerking met de klankbordgroep 

Chronisch zieken & Lichamelijk Gehandicapten. De klankbordgroep kwam met dit initiatief 

waarbij wekelijks gefietst wordt met ‘anders validen’. De ene week met mensen die zelfstandig 

kunnen fietsen, de andere week met bewoners van het verzorgingstehuis en verzorgers. 

• Fietscursus migratie vrouwen. Dit idee komt vanuit de gemeente, waarbij een vrijwilligster met 

migratieachtergrond het voortouw wil nemen. Sportservice heeft hierbij de materialen en 

inhoud van de fietscursus, de vrijwilligster zorgt voor de rest. 

Doelstellingen 2020 

Het ondersteunen en begeleiden van projecten die voortkomen vanuit organisaties of vrijwilligers. 

Sportservice kan hierbij ook een verbindende rol hebben. 
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Wandeluitdaging (NDC) 

Sportservice biedt in samenwerking met een lokale 

sportaanbieder en een partij uit de zorgsector een eigen 

variant op de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van der 

Goor foundation. Bij de wandeluitdaging wordt 10 weken 

aansluitend gewandeld onder begeleiding van een sport- of 

zorgprofessional. Onder de doelgroep vallen diabetici, mensen 

met hart en vaatziekten en mensen met COPD. Het is de 

bedoeling dat de deelnemers hun leefstijl verbeteren door 

middel van deze wandeluitdaging en uiteindelijk ook blijven 

sporten. 

Doelstellingen 2020 

Het organiseren van een Wandeluitdaging in Rhenen, waarbij 

minimaal 15 deelnemers 10 weken aansluitend gaan 

wandelen. 75% hiervan gaat door met sporten, dit kan 

zelfstandig of onder een lokale sportaanbieder. 

Rhenen Vitaal 

Rhenen Vitaal is een beweegprogramma voor 55+ers 

waarbij deelnemers kennis maken met laagdrempelig 

sportaanbod. Deze doelgroep is groot en heeft veel 

‘stilzitters’, voornamelijk de oudere senioren. Daarom is 

het van belang dat deze doelgroep meer in beweging 

komt. Waar de vitale senioren zelf eerder op pad gaan om 

te bewegen, zullen de oudere senioren op hun stoel 

blijven zitten. Tenzij iemand het aanbod naar ze toe 

brengt. Om iedereen van deze doelgroep in de gemeente Rhenen te bereiken, worden de 

uitnodigingen voor de Vitaliteitsdag verstuurd vanuit de gemeente. 

Voorafgaand aan het beweegprogramma is er een gratis 

vitaliteitsdag met een fittest waar mensen zich kunnen aanmelden 

voor Rhenen Vitaal. Het vervolgprogramma bestaat uit 10 weken 

lang een wekelijks sportaanbod. Invulling hiervan wordt 

vormgegeven door Musketiers Elst, die ook na de 10 weken sport- 

en beweeglessen voor de doelgroep aanbiedt. 

Omdat de meeste verenigingen en particulieren geen specifiek 55+ 

sportaanbod hebben, is het interessant om een informatief 

evenement te organiseren voor deze partijen, zodat er meer 

aanbod komt voor de 55+ers. 
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Doelstellingen 2020 

Eind 2020 zijn er ten minste 30 mensen die via Rhenen Vitaal zijn gaan sporten bij een sport- of 

beweegaanbieder in Rhenen. Daarnaast is er minimaal één informatief evenement georganiseerd voor 

verenigingen en particulieren over (onder andere) het 55+ sportaanbod. 
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Sportevenementen 
 

Het organiseren van evenementen en activiteiten om 

het lokale sportaanbod te promoten onder de 

inwoners van Rhenen. Zo kan iedereen, van jong tot 

oud, naar eigen voorkeur aan sport- en 

beweegactiviteiten deelnemen! 

 

 

Aanvoerder: Gertjan van 
Burken 
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SAM Schoolsport Olympiade 

Kinderen kennis laten maken met het 

Rhenense sport & beweegaanbod. 

 

September 2020 vindt de 5e editie van de 

SAM Schoolsportolympiade plaats. Het 

grootste sportevenement in de gemeente 

Rhenen, waarbij ruim 670 kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 van de basisscholen uit de 

gemeente Rhenen deelnemen. De (lokale) 

sportorganisaties spelen een grote rol in de 

uitvoering. Zij worden daarbij ondersteunt 

door studenten van het Pantarijn Rhenen. Tijdens de SAM Schoolsportolympiade kunnen de kinderen 

kennismaken met verschillende sporten. De week na de SAM Schoolsportolympiade delen we op alle 

scholen een boekje uit met informatie over alle deelnemende sportaanbieders, waar ze gratis een 

aantal trainingen mogen meedoen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om de sport te vinden die bij 

hem/haar past. 

Doelstellingen 2020 

• Circa 700 kinderen van 8 t/m 13 jaar een mooie sportdag laten ervaren, waarbij ze kennis 

kunnen maken met 4 verschillende sporten. 

• Begin oktober ontvangen alle kinderen van groep 5 t/m 8 een boekje met deelnemende 

sportaanbieders. 

 SAM Sportweek  

Tijdens schoolvakanties sportdagen organiseren in 

Achterberg, Elst & Rhenen om kinderen kennis te laten 

maken met lokale sportaanbieders. 

 

Na het succes van afgelopen jaar, wil Sportservice Rhenen 

zich in 2020 weer inzetten op de SAM Sportweek. Tijdens 

schoolvakanties organiseren we sportdagen in Achterberg, 

Elst & Rhenen om kinderen (4 t/m 13 jaar) kennis te laten 

maken met lokale sportaanbieders. De SAM Sportweek heeft 

een bijzondere insteek. Elke sportweek heeft namelijk een 

eigen thema, bijvoorbeeld ‘Expeditie Robinson’ of de 

‘Olympische Spelen’. Dit zorgt voor extra beleving tijdens het 

evenement, maar daagt lokale sportaanbieders ook uit om 

hun sportclinic aan te passen op het thema. We bieden 



Actieplan Sportservice Rhenen 2020                                                                                                              

 

16 

 

sportaanbieders ondersteuning hoe ze deze sportclinics, maar ook trainingen op de club gevarieerde & 

uitdagender kunnen maken. 

Doelstelling 2020 
Sportservice Rhenen organiseert in 2020 minstens 2 edities van de SAM Sportweek, met minimaal 150 

deelnemende kinderen per editie. 

Nationale SportWeek 

De NSW is een initiatief vanuit NOC*NSF met als doel om sporten en bewegen 

te promoten.  

 

Tijdens de Nationale SportWeek zetten sportaanbieders in de gemeente 

Rhenen hun deuren open en verzorgen sportclinics, -toernooien en -

demonstraties. Sportaanbieders geven die week een inkijkje in hun 

sportaanbod, een middel 

om hun sport te promoten voor jong en oud!  

Als Sportservice Rhenen hebben we hierin een 

bemiddelende en stimulerende rol. Afgelopen 

jaren is gebleken dat met name kinderen gebruik 

maken van het aanbod tijdens de Nationale 

Sportweek en dat verenigingen weinig nieuwe 

leden binnenhalen als gevolg van deze week. In 

2019 hebben we met succes onze focus verlegd 

naar de promotie van de Nationale Sportweek. 

Hierbij hebben we o.a. de scholen betrokken. 

Daarnaast zetten we ook meer in op de 

doelgroep volwassenen. We willen dit in 2020 

verder voortzetten en blijven verbeteren. 

Doelstellingen 2020 

Sportservice Rhenen ondersteunt en promoot de Nationale Sportweek in 2020. Waardoor er minimaal 

250 inwoners meedoen aan sportactiviteiten in deze week. 

NK Stoepranden 

De gemeente Rhenen doet ook in 2020 mee aan het NK stoepranden. 

 

Aanvoerder:  Gertjan van Burken 
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Stoepranden is een leuk en laagdrempelig spel, 

waar tieners, jongeren, volwassen en senioren aan 

kunnen meedoen. In september gaan we samen 

met de gemeente Wageningen en Ede richting 

Amersfoort voor de finales. Sportservice Rhenen 

organiseert lokale voorrondes voor het NK 

Stoepranden omdat wij spelen, bewegen en 

ontmoeten in zoveel mogelijk buurten in Rhenen 

willen stimuleren. We organiseren de voorrondes 

tijdens de Nationale Buitenspeeldag, 

sportevenementen of lokale activiteitendagen zoals 

de ‘Cuneradag in Rhenen’. 

Doelstellingen 2020 

• Sportservice Rhenen organiseert in Elst op 10 juni de buitenspeeldag waar minstens 50 

personen aan deelnemen.  

• Sportservice Rhenen biedt stoepranden aan in Rhenen op 13 juni tijdens de Cuneradag, waarbij 

er minimaal 100 deelnemers meedoen.  
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Verenigingsadvies 

 
 

Sportservice Rhenen zet zich in om de lokale 

sportinfrastructuur te versterken. Door advisering en 

procesbegeleiding te bieden aan sportaanbieders 

hoopt het hun vitaliteit en maatschappelijke rol te 

vergroten. 

 

 

Aanvoerder: Gertjan van 
Burken 
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Sport en Beweegakkoord 

Zoals beschreven in het Voorwoord gaat er in dit actieplan extra aandacht uit naar het lokale sport en 

beweegakkoord van Rhenen. Het akkoord is eind 2019 samengesteld en ondertekend door lokale 

sportaanbieders & overige organisaties.  
 

Samen streven we de volgende ambitie na: 

 

Waar het om gaat is dat we sporten en bewegen mogelijk en aantrekkelijk maken. Voor iedereen, een 

leven lang. Nu en in de toekomst. Ieder op zijn eigen niveau en met zijn eigen motief: of dat nu 

presteren is of genieten, ontspannen, ontmoeting, gezelligheid, uitdaging of gezondheid. 

 

U kunt het sport en beweegakkoord hier terugvinden:  

https://www.sportservice-rhenen.nl/sportakkoord/ 

 

Sportservice Rhenen zal in 2020 & 2021 

een belangrijke rol spelen in het ‘tot 

uitvoering brengen van het sport en 

beweegakkoord’. Gertjan van Burken zal 

als procesbegeleider i.s.m. Marco van 

Holten (lokaal sportadviseur NOC*NSF) 

sturing geven aan de kerngroep.  

 

De kerngroep bestaat uit een aantal 

enthousiaste vertegenwoordigers uit 

Rhenen, Achterberg en Elst. Bij de 

samenstelling is gezocht naar mensen uit 

diverse segmenten: sportverenigingen, sportondernemers, zorg, welzijn, onderwijs, gemeente. 

De kerngroep is eigenaar van en verantwoordelijk voor de uitvoering van het sport- en 

beweegakkoord. De kerngroep helpt en adviseert de initiatiefnemers en (nog te vormen) werkgroepen 

waar nodig bij uitvoering van plannen en het vinden van co-financiering of subsidie. Besluitvorming 

over verdeling van de middelen ligt eveneens bij de kerngroep. 

Procesbegeleiding en advisering op maat 

Veel ideeën en/of projectplannen op het gebied van sport in Rhenen, voor de komende 2 jaar zijn 

beschreven in het sport en beweegakkoord. Zoals hierboven vermeld speelt Sportservice Rhenen een 

belangrijke rol door het aanbieden van procesbegeleiding. Het sport en beweegakkoord kijkt met een 

positieve en innovatieve blik naar de toekomst. Dat is erg belangrijk. Maar er moet ook aandacht 

worden besteed aan de basis van de sportaanbieder.  

Uitdagende en gevarieerde sportclinics geven om zodoende meer leden te werven is fantastisch, maar 

wat doe je als het vrijwillig kader niet op orde is? 

https://www.sportservice-rhenen.nl/sportakkoord/
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Sportservice Rhenen levert advies 

en procesbegeleiding op maat. 

Wanneer dezelfde 

vraag/problematiek onder 

meerdere sportaanbieders leeft, 

dan kan dit gezamenlijk opgepakt 

worden. Denk hierbij aan een 

themabijeenkomst of een 

werkgroep die samen aan de slag 

gaat onder begeleiding van de 

verenigingsadviseur. Sportservice 

Rhenen gebruikt verschillende 

methodieken die in het verleden 

effectief zijn bewezen. Ook dit is 

maatwerk. Op voorhand maken we duidelijk welke methode we willen toepassen en hoe het proces 

eruit komt te zien. Daarnaast worden er ook voorwaarden geschetst. Zo is de sportaanbieder altijd 

eigenaar van het project/initiatief en bieden wij procesbegeleiding, expertise en advies op maat.  

Jeugdfonds Sport 

Alle kinderen in Rhenen moeten kunnen sporten, niemand buitenspel! 

 

Gertjan van Burken is namens Sportservice Rhenen een intermediair voor de gemeente Rhenen 

omtrent het Jeugdfonds sport. Vaak betalen ouders de sport- of cultuuractiviteiten van hun kind, maar 

als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht bij te springen. 

Sportservice Rhenen helpt met de aanvraag om ervoor te zorgen dat kinderen die graag willen 

sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie en 

eventuele attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport. Daarnaast kan er een 

apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A en B.  

Voor meer informatie omtrent het Jeugdfonds sport en cultuur: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/07/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-

Cultuur-Rhenen.pdf 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/07/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Rhenen.pdf
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/07/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Rhenen.pdf
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Samen maken 
wij sporten en 

bewegen 
bereikbaar voor 

iedereen! 

 

 
 

 

 


