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Afgelopen maand werd het Integraal Zorgakkoord door  

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een  

groot aantal partijen ondertekend. Het doel is om de zorg  

voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Preventie staat daarbij voorop; gezond leven waarbij  

sporten en bewegen een belangrijk onderdeel is.  

Op 14 oktober hebben we met de stuurgroep en  

de ambitiegroepen 18+ en 18- besproken hoe  

we deze doelstelling de komende jaren voor  

Oost Gelre gaan realiseren. Daarbij hebben  

we extra aandacht voor onze burgers die  

door hun kwetsbare situatie moeilijk aan  

bewegen toekomen.
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De laatste nieuwtjes,  
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en Sportakkoord  
Heel Oost Gelre  

Beweegt



WWW.VRIJETIJDSMAKELAAR.NL  
IS ONLINE
Op dit moment weten veel inwoners van de gemeente Oost Gelre  

niet wat er allemaal te doen is om hun vrije tijd door te brengen.  

Daarom is het digitale platform www.vrijetijdsmakelaar.nl in het  

leven geroepen om een overzicht te geven van het totale aanbod  

in onze gemeente. Met deze website kan elke inwoner op ieder  

moment zoeken naar een passende vrijetijdsbesteding. Daarnaast 

kunnen de sport- en cultuurcoaches in Oost Gelre het platform  

gebruiken in hun gesprekken met inwoners en/of organisaties. 
 

Wil je als sportaanbieder je aanbod bekend maken?  

Registreer je dan snel op de site. 

Er wandelen ruim 1.100 mensen mee met het Fit Veur 

Altied Ommetje dat vrijdag 23 september is gestart. Uit 

Oost Gelre doen er 22 bedrijven mee en daarmee zijn 

we koploper in de Achterhoek. Hoe meer medewerkers 

bewegen en sporten, des te minder ziekteverzuim per jaar. 

De arbeidsproductiviteit van een medewerker die meer 

dan tien keer per maand sport, ligt gemiddeld 12,5% hoger 

dan van iemand die niet sport. Wil je bewegen en sporten 

binnen jouw bedrijf (meer) op de kaart zetten? Ga dan aan 

de slag met een Beweeg- en Sport Aanjager (BSA’er).  
 

Voor meer informatie kijk op www.fitveuraltied.nl. 

Er zijn drie initiatieven binnen om sportverenigingen  

te helpen met het professionaliseren van hun ver- 

eniging of sportaccommodatie. Daarnaast is er  

budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering  

van een clubkadercoach, sportparkmanager of  

verenigingsmanager. Het doel hiervan is het  

versterken van sport- en beweegaanbieders.  

De stuurgroep heeft besloten Longa’59, Longa’30  

en s.v. Grol met een eenmalige bijdrage te onder-

steunen. Uiteraard houden we de ontwikkelingen  

bij de clubs in de gaten.

START  
FIT VEUR ALTIED OMMETJE

PROFESSIONALISEREN  
VAN DE SPORT

http://www.fitveuraltied.nl
www.vrijetijdsmakelaar.nl


Op vrijdag 14 oktober zijn de ambitieteams en stuurgroep bij elkaar gekomen op sportpark  
De Blanckenborg in Groenlo. De bijeenkomst stond in het teken van vooruitkijken naar  
de toekomst; wat willen we bereiken over één jaar en over vier jaar. Na het serieuze gedeelte  
was het tijd voor ontspanning en hebben de aanwezigen een padelclinic gevolgd. 

TEAMUITJE
STUURGROEP EN AMBITIETEAMS

Gezocht:  
nieuwe leden  
ambitieteam 18+

 

Lijkt het jou wat om een bijdrage te leveren aan  

het beweeg- en sportakkoord en specifiek voor  

de doelgroep 18+? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

 

Stuur een e-mail naar m.krabbenborg@oostgelre.nl  

en dan nemen we snel contact op met je.


