
In gemeenten waar sportpas.nl wordt gebruikt kunt u uw 
lidorganisaties informeren over de mogelijkheden hun 
aanbod toe te voegen op de site. Dit aanbod kan een 
(kennismakings)cursus of clinic zijn maar ook bijvoorbeeld 
een evenement dat openstaat voor alle inwoners (avond-
vierdaagse, zwemvierdaagse, start to run etc.). 

Veelal zorgt de gemeentelijke licentiehouder voor p.r. en 
communicatie over de site.

Uw bond kent vast ook schoolsportprojecten waarvoor u het 
basisonderwijs benadert. Sportpas.nl biedt u de mogelijkheid 
deze projecten rechtstreeks op de site te plaatsen in alle 
gemeenten met een sportpas licentie. 

Bij belangstelling voor uw bondsproject schrijven scholen 
zich rechtstreeks bij u in. U ontvangt via uw account een mail 
en kunt direct een afspraak plannen voor uitvoering. Voert 
uw lidorganisatie dit scholenproject uit? (zie dan promotie 
van uw leden).

Sportpas.nl is een website en geen fysieke pas. Sportpas.nl 
heeft ook niets te maken met de Nationale Sportpas. Sport-
pas.nl is een initiatief van Sportscan en probeert vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. 

Sportpas.nl dient ter ondersteuning van lokale projecten 
waar deelnemers kennismaken met- of inschrijven voor 
sport, cultuur en andere activiteiten bijvoorbeeld tijdens 
de Nationale Sportweek. Op dit moment wordt sportpas.nl 
gebruikt in 30 gemeenten in Nederland.

Op sportpas.nl hebben we (veelal met uw hulp) uw tak van 
sport(en) omschreven, van beeldmateriaal voorzien en 
gelinkt naar uw organisatie. Controleert u a.u.b. die gegevens 
en speelt u verbetersuggesties aan ons door. 

Via de gelieerde site sportkeuzewijzer.nl (sportkeuzetest) 
informeren wij bezoekers over uw lidorganisaties in de 
betreffende gemeente en linken wij door naar hun website.

Tijdens de Nationale Sportweek staat de breedtesport een 
week lang in de etalage. Sportpas.nl biedt bij uitstek 
gelegenheid uw sport te tonen in deze etalage. 

Adviseert u uw leden hun aanbod op de site te plaatsen zodat 
het aanbod gevonden wordt.

Anno 2013 is het aantal mensen met een account op 
Sportpas.nl nog gering (iets meer dan 17.000). We groeien  
natuurlijk gestaag door. Op termijn denken we met Sportpas.
nl een platform te kunnen bieden waarin de (nog) niet 
georganiseerde sporter structureel deelneemt aan één van uw 
light* varianten. 

Het initiatief voor dit ‘sport light’ aanbod kan bij u, bij uw 
lidorganisatie, bij de gemeente of bij een concurrent liggen. 
Kiest u maar! Sportpas.nl biedt de randvoorwaarden en we 
gaan graag met u in gesprek.

* Scheerder, Jeroen, Sport light... te licht bevonden? KU Leuven, Anders
   georganiseerde sport gewikt en gewogen, dag van het sportonderzoek 
   november 2013.

Deelnemers, aanbieders en scholen maken gratis een account 
aan op Sportpas.nl. Licenties worden veelal gefinancierd 
vanuit een gemeentelijke bijdrage voor sportstimulering. 
Bonden die via hun account rechtstreeks aanbod willen 
plaatsen op alle gemeentelijke sites vragen wij een jaarlijkse 
bijdrage van € 150,- per jaar (ex. BTW). 

Wilt u een account aanmaken? 
Stuur dan een mail naar info@sportpas.nl

Wilt u een eigen site om uw aanbod te presenteren? Ook dat 
kan. Voor € 1525,- per jaar (ex. BTW) krijgt u een licentie, 
waarmee u uw eigen site kunt beheren en de inschrijvingen 
kunt monitoren. Daarnaast biedt Sportpas vele extra functio-
naliteiten waaronder een betaalmodule en een beoordelings-
module (zie Unique Selling Points). 

Neem contact op met Sportscan voor meer informatie of een 
vrijblijvende presentatie.

- aanbieders beheren eigen activiteiten via account 
 (actueel aanbod, mail, deelnemerslijsten),
-  licentiehouders beschikken over geavanceerde monitor   
 functies,
- deelnemers schrijven met hun account in op alle 
 sportpas sites in Nederland,
- sportwensen van de consument direct zichtbaar voor   
 potentiële aanbieders,
- kosten voor activiteiten worden bij inschrijving via 
 Sportpas meteen afgerekend,
- informeer deelnemers regelmatig via e-mail nieuwsbrief,
- vernieuwend sportaanbod zonder verplicht lidmaatschap.
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