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Wie zit er in 
de zaal?



Nog 200 dagen

#NSW2020



Sportambassadeur Arjan Taaij



Wat doet sport 

met jou?





Programma

• Welkom

• Wat is de NOC*NSF Nationale Sportweek?

• Terugblik NSW 2019: The aftermovie

• Resultaat NSW2019

• Ambitie Gemeente Groningen

• Ons verhaal

• De Sport- en Cultuurhopper: Huis voor de Sport Groningen

• Fit en Gezond naar de top: GRC Groningen

• Gezonde Sportomgeving: Team:Fit

• 3 verdiepingsrondes

• Wat doe jij?

• Borrel



Wat is de NOC*NSF Nationale 

Sportweek?

• Initiatief van NOC*NSF om sport en bewegen te promoten

• 17de editie

• Aftrap van het nieuwe sportseizoen

• Ledenwerving/ledenbehoud voor verenigingen

• Open deuren beleid hele week

• Europese Week van de Sport





Terugblik NSW2019



Resultaat NSW2019

• Sportclubactie: zichtbaarheid 3 sportclubs, niet direct extra leden, wel deelname

• Aantal activiteiten meer dan 2018: 55 t.o.v. 21 

• Aantal partners/stakeholders meer dan 2018 

• Sportieve Opening van het Schooljaar op Corpus den Hoorn: 500 deelnemers

• Opening op Grote Markt: 200 deelnemers

• Sluiting in Sportcentrum Europapark (Pasapas):150 deelnemers

• Uitbreiding van doelgroep (12+)

• Sportaanbod voor niet-actieve jeugd (doelgroepgericht): Bslim on Tour en Uniek 

Sporten on Tour.

• Meer sportpromotors, wel minder zichtbaar in de sportweek

• …en Sporty heeft een ontzettend drukke week gehad 





Ambitie Gemeente Groningen

Missie Nationale Sportweek Groningen

De Sportweek in Groningen wordt de open deuren week van de 

sport, die jong (en oud) stimuleert om een (nieuwe) sport te 

proberen en meer te gaan bewegen. 



Ons verhaal

• 3e jaar dat Sport050 de Sportweek groots aanjaagt en promoot

• Wij doen dit samen met jou! 

• Ons partner netwerk wordt steeds krachtiger

• Hierdoor bereiken we ieder jaar meer jeugd.

Onze droom voor 2020: 

In 2020 willen we voor BO, VO en MBO een activiteit of 

evenement organiseren om sportaanbieders/ clubs te stimuleren 

om open lessen aan te bieden en jeugd te activeren/ nieuwe leden 

te werven.





Ondersteuning Sport050/NOC*NSF

• Aanmelden via www.sport050.nl/sportweek

• Thema landelijk: Sport doet iets met je

• Lokale promotie via Sport050

• Sportambassadeurs in Groningen

• Website, social media en e-mailnieuwsbrieven

• Banieren in de binnenstad

• Posters en flyers

• Sportclubactie

• Sport050 krant huis-aan-huis: Nationale Sportweek editie

• 2 Inspiratiesessies voor kaderleden

• Ondersteuning in organisatie van activiteiten

http://www.sport050.nl/sportweek






Line-up #NSW2020 (voorlopig)

• Opening NOC*NSF Nationale Sportweek 2020

• Sportinspiratie bijeenkomst voor kaderleden

• KardingeRun voor Bikkels

• Symposium van Sport Science & Innovation Groningen

• Recordpoging voor Beatrix Kinderziekenhuis

• Bslim Survivaldagen voor BO

• Gezonde Sportkantines met Team:Fit

• Opening beweegparken

• Beweegfestivals in wijken

• Bslim BASE on Tour voor VMBO

• Sportclubactie

• Sportieve Opening van het Schooljaar



De Sport- en Cultuurhopper

Egbert Bakker - Huis voor de Sport Groningen





Fit en gezond naar de top

Will Panman - GRC Groningen





De Gezonde Sportomgeving

Wineke Holtrop - Team:Fit





3 verdiepingsronden

• Promotie Nationale Sportweek en Hoe organiseer ik een activiteit (zaal 1) 

met Sport050?

• Gezonde Sportomgeving met Team:Fit en GRC Groningen (zaal 3)

• Sport- en Cultuurhopper met Huis voor de Sport Groningen (zaal 2)

Daarna gezamenlijke afsluiting in zaal 1!





www.sport050.nl/sportweek

info@sport050.nl

#NSW2020 #BeActive #sportdoetietsmetje



Verdiepingsronde:

Promotie en activatie







Onze sportambassadeurs





www.sport050.nl/sportweek

info@sport050.nl

#NSW2020 #BeActive #sportdoetietsmetje


