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Wat is Sportregie
Sportregie is onderdeel van Eindhoven Sport.
Sportregisseurs zorgen voor een match tussen
vraag en aanbod op gebied van sport en bewegen.
Met als doel een gezond en vitaal Eindhoven.

Wijkgericht
De sportregisseurs zijn er voor de inwoners en
sportaanbieders. We bieden ondersteuning in het
opzetten van (nieuw) aanbod, het bereiken van
verschillende doelgroepen, het verbeteren of het
onder de aandacht brengen van bestaand aanbod.

Vraaggericht verenigingsadvies
?

Staat jouw vereniging voor een uitdaging of heb
je een kleine of grotere vraag, behoefte aan
ideeën of advies? Neem dan contact op met de
sportregisseur in jouw wijk.

Specialisten
Eindhoven Sport heeft specialisten op de volgende
thema’s: Urban, Aangepast Sporten, Bewegingsonderwijs, Expats, Vluchtelingen en Senioren.
Neem hiervoor contact op met Eva Sanders.

Contact Sportregie
→ Projectleider Sportregie
Eva Sanders		
e.sanders@eindhoven.nl

06-14747659

→ Strijp (inclusief Meerhoven)
Jasper van Hoof
jasper.van.hoof@eindhoven.nl

06-11903846

→ Centrum
Marly Litjens		

m.litjens@eindhoven.nl		

06-29193883

→ Woensel-Noord
Mark van Ginneken

m.van.ginneken@eindhoven.nl

06-43837478

→ Woensel-Zuid & Tongelre
Peter Engels		
p.engels@eindhoven.nl		

06-18345417

→ Stratum & Gestel
Ben Wiermans

06-18347825
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b.wiermans@eindhoven.nl

Kies je Sport
Elk voor- en najaar hebben sportaanbieders een
extra kans om nieuwe jeugdleden te werven via
Kies je Sport. Via dit succesvolle concept worden
kennismakingscursussen aangeboden op locatie
van de sportaanbieder. Eindhoven Sport coördineert en promoot
het aanbod via een boekje op basisscholen. Deelnemen aan Kies je
Sport? Maak een account aan op eindhovensport.nl/kiesjesport.

Clinics
Wil je jouw vereniging of organisatie promoten via
clinics op scholen of bij kinderopvang organisaties?
Geef jullie mogelijkheden voor de start van het
schooljaar door aan een van de sportregisseurs. Wij
verzamelen het aanbod en communiceren het naar de scholen
zodat zij bij interesse contact op kunnen nemen.

Groeibijdrage
De groeibijdrage ondersteunt verenigingen die willen
groeien of zich willen ontwikkelen op gebied van
kennis of nieuw aanbod. Ook verenigingen en
sportaanbieders die hun maatschappelijke functie
willen verbreden en hierbij financieel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, komen in aanmerking. Voor meer informatie neem
contact op met een sportregisseur.

Meer vrijwilligers in kortere tijd
Een tekort aan vrijwilligers is één van de meest
voorkomende problemen bij sportverenigingen.
Daarom bieden wij de cursus ‘Meer vrijwilligers
in kortere tijd’ aan. Een bewezen methode die al bij
ruim 1.000 verenigingen in heel Nederland succesvol is ingezet.
Samen met de sportregisseur doorloopt de vereniging het traject.

Govers Sportscan
Wil je weten hoe jouw vereniging er financieel en
fiscaal voor staat en waar er voor jullie nog winst
te behalen valt? Govers Accountants & Adviseurs
biedt in samenwerking met Eindhoven Sport de
Govers Sportscan aan. Deze analyse en het advies is voor
verenigingen kosteloos en vrijblijvend.

Eindhovensport.nl
Jouw sportaanbod op onze website, de nieuwsbrief
ontvangen en op de hoogte blijven van onder
steuningsaanbod voor sportaanbieders? Kijk voor
meer informatie of voor het aanmaken van een
account op eindhovensport.nl/voor-sportaanbieders.

@eindhovensport
Deel jouw activiteiten en evenementen met de
sportregisseur en inwoners uit de wijk via de
Facebookgroepen van Eindhoven Sport.

eindhovensport.nl
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