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Beste sportvereniging, 

 

De eerste aanvraagronde Sportimpuls zit er alweer op. Landelijk zijn 170 aanvragen 

gehonoreerd met een totaalbedrag van 11 miljoen euro.  

 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 

Inmiddels is de tweede ronde aanvraagronde gestart. Vanaf 29 november 2012 t/m 5 maart 

2013 kunt u als sport- en beweegaanbieder een Sportimpuls aanvraag indienen.  

 

Sportimpuls 2013 

De Sportimpuls vormt een onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt 

(2012-2016). Deze subsidieregeling biedt mogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders 

om activiteiten op te starten voor mensen die nog niet of nauwelijks bewegen of dreigen uit 

te vallen. In 2013 is 13 miljoen euro hiervoor beschikbaar.  

 

Ondersteuning 

NOC*NSF heeft de Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI) ingericht om sport- en 

beweegaanbieders te begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een Sportimpuls 

aanvraag. Om u zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe kansen en mogelijkheden 

van de Sportimpuls, organiseert de OOSI in samenwerking met de sportbonden en de drie 

Noordelijk Provinciale Sportorganisaties drie provinciale informatiebijeenkomsten voor de 

bij de sportbonden aangesloten verenigingen. 

 

Deze bijeenkomst is voor u als… 

 …u bezig bent met het opstellen van een Sportimpuls aanvraag 

 …de regeling Sportimpuls nog nieuw voor u is 

 …u van plan bent een Sportimpuls aanvraag in te dienen in 2013 of later 

 …u een Sportimpuls aanvraag heeft ingediend in 2012 en een nieuwe poging waagt 

in 2013 

 



 

 

Data bijeenkomsten 

Maandag 14 januari 2013  Drenthe, Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 Beilen 

Dinsdag 15 januari 2013 Friesland, Sport Fryslân, De Opslach 61 Heerenveen 

Woensdag 16 januari 2013 Groningen, Huis voor de Sport Groningen, Laan van de Sport 

6 Hoogezand 

 

Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur. 

 

Aanmelden bijeenkomsten voor 7 januari 2013 

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan voor maandag 7 januari 2013 aan. Om zo goed mogelijk 

aan uw verwachting te voldoen, verzoeken wij u bij aanmelding het aanmeldformulier zo 

volledig mogelijk in te vullen op www.onnn.nl/aanmelden    

 

Benut kansen met de Sportimpuls. Meer informatie is te vinden op  de websites: 

www.sportindebuurt.nl en www.effectiefactief.nl/menukaart. Heeft u al een goed idee of 

juist vragen over de Sportimpuls, schroom dan niet om contact op te nemen  de 

ondersteuningsorganisatie via sportimpulsnoord@nocnsf.nl  

 

Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten!  

 

Namens de Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls Noord, de sportbonden, Sport Fryslân, 

SportDrenthe en Huis voor de Sport Groningen, 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

Erik Baas 

NOC*NSF 

Lokaal projectleider Noord 
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