WAT?

SAMEN MET?

MET WIE?

BUDGET?

Heb je een plan? Sluit het aan bij de
thema’s en criteria?
CRITERIA VOOR JOUW PLAN
• Informeren, inspireren en helpen met kiezen
Een actieplan
Het Lokaal Sport- en
Beweegakkoord is een actieplan
voor de toekomst van sporten en
bewegen in de gemeente Epe.
Om zo sport en bewegen een
impuls te geven.

50 partijen uit sport, zorg
welzijn en overheid

Alle inwoners en
verenigingen uit Epe

Samen met 50 geïnteresseerden
uit sport, zorg, welzijn en
overheid hebben we in 2020
thema’s, ambities en criteria met
elkaar opgesteld.

Wij roepen alle inwoners en
verenigingen van de gemeente
Epe op om met ons mee te
denken om samen te werken
aan de thema’s.

Sport en beweging voor
elke levensfase

Sport en beweging voor
iedereen

Mensen hebben verschillende
redenen om wel of niet te gaan
sporten en bewegen. We houden
rekening met iedere levensfase
en spelen daarop in met sporten beweegaanbod.

We vergroten de sport- en
beweegdeelname van mensen
met een beperking of mensen in
een kwetsbare maatschappelijke
positie. Met aandacht voor
sociale participatie.

Goede infrastructuur om te
sporten en bewegen

Sterke aanbieders voor
sporten en beweging

We bieden voldoende
mogelijkheden om te bewegen
en sporten in de openbare
ruimte. Hierbij gaat het om
wandel- en fietspaden, maar ook
groen in de gemeente en
trapveldjes in de wijk.

Sportaanbieders (zoals
sportverenigingen) zijn een
belangrijke basis binnen het
aanbod. We helpen hen
(door)ontwikkelen, zodat zij
kunnen blijven inspelen op
trends en ontwikkelingen.

• Opleiden en ondersteunen

€ 60.000 voor projecten

• Aanbod en activiteiten ontwikkelen

In 2021 en 2022 is € 60.000
beschikbaar voor de
uitvoering van plannen van
inwoners en verenigingen
en € 8.200 per jaar voor
ondersteuning van
verenigingen.

• Een beweegvriendelijke omgeving creëren

Wij denken graag met je mee over het
uitwerken en indienen van je sport- en
beweegplan.

Projecten
Leefstijlinterventie Beweegkuur
Oldstars Walking Voetbal
Racerunner AV Cialfo
Materiaal Heel Epe Beweegt
Oldstars Walking Basketbal
Trainingen/workshops
Coach de coach
Athletic Skills Model (ASM)-model
Besturen met impact
Inclusief sporten voor verenigingen
Juridische ondersteuning en
procesbegeleiding

Deadlines 2021
1 mei 2021 of 1 september 2021
Deadline 2022
1 januari 2022

Ook als je meer informatie wilt ontvangen over het
Sport- en Beweegakkoord

info@sportenbeweegakkoordepe.nl
www.heelepebeweegt.nl

