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Beste sportvereniging/sportaanbieder,
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar weer
in teamverband, onder begeleiding, in de buitenlucht gaan sporten.
Premier Rutte heeft gemeenten opgeroepen om hierin de regie te
nemen en samen met de lokale sportverenigingen en buurtsportcoaches
te kijken naar de mogelijkheden, zodat zoveel mogelijk kinderen en
jongeren de kans krijgen om mee te doen. Ook het betrekken van de
niet-leden van verenigingen werd nadrukkelijk benoemd door Rutte. Dit
biedt een mooie kans om kinderen en jeugd weer in beweging te krijgen
en iedere vereniging binnen de gemeente een podium te bieden.

In samenwerking met onze partner Cultuur- & Sportstimulering
Nederland bieden wij jullie www.veiligsporten.nu
Er is gekozen voor centraal gecoördineerde en veilige opstart. Daarom
kunnen jullie alle activiteiten op www.veiligsporten.nu aanmelden.

Hoe werkt het?

Het inschrijfsysteem van Cultuur- & Sportstimulering Nederland is hier
speciaal voor in het leven geroepen. Het platform is ontwikkeld om
het regionale sport- en cultuuraanbod inzichtelijk te maken. Inwoners

1.

Verenigingen melden zich

kunnen zich direct online inschrijven op jouw activiteiten.

digitaal aan via

Het inschrijfsysteem is jarenlang doorontwikkeld en werkt volledig

hun sportactiviteit(en) in.

autonoom voor inwoner en aanbieder. Het aanmaken van accounts,

Activiteit moet binnen de kaders

toevoegen van activiteiten, genereren van deelnemerslijsten is een fluitje

vallen van de RIVM en lokale

van een cent.

richtlijnen. Op

De gemeente krijgt op dit platform haar eigen overzicht van de

www.veiligsporten.nu kun je

activiteiten en een beheermodule voor de monitoring. Met jullie

de nationale richtlijnen ook

aangemaakte login op www.veiligsporten.nu volgen jullie de

raadplegen.

www.veiligsporten.nu en voeren

inschrijvingen op jullie activiteiten. Jullie ontvangen ook een mail van
iedere aanmelding.
Wij zouden het fantastisch vinden als kinderen en jongeren zo

2.

Kinderen & ouders kunnen het

snel mogelijk kunnen deelnemen aan een veilige activiteit bij de

aanbod online verkennen en

sportaanbieders in jouw gemeente. Let op, de activiteiten dienen veilig te

schrijven zich digitaal in.

worden georganiseerd. Raadpleeg hiervoor de protocollen van jullie bond
en de richtlijnen van de gemeente.

3.

Je kunt continu nieuwe

Met sportieve groet,

activiteiten toevoegen.

namens Team Sportservice Den Helder,

Inschrijvingen (deelnemerslijsten)
zijn direct inzichtelijk voor
verenigingen en hier ontvangen
ze digitaal meldingen van.

Lydia van Noord | Buurtsportcoach verenigingen
lvannoord@teamsportservice.nl
Website Team Sportservice Den Helder

