
Sportpunt Stichtse Vecht
in vogelvlucht
Iedereen een leven lang sporten en bewegen



Sporters

Sportaanbieders



Meer dan
75 sporten 

en 125 
sportaanbieders
in Stichtse Vecht

Sporten met een laag inkomen
Jeugdfonds Sport

Zwemregeling A- en B-diploma
U- Pas

Aangepast sporten 
sport- en beweegactiviteiten aan 

voor kinderen en volwassenen die 
een aanpassing, extra aandacht of 

begeleiding nodig hebben.

het Sportpunt voor sporters

Sport en beweegzoeker

Iedereen 
een leven lang 
sporten 
en bewegen

Klik hier om te kijken naar sporten met 

een laag inkomen #jeugd # duidelijke taal 

#sportstimulering #niemand buiten spel 

#conditie #contact #meedoen #erbij horen  

#bewegen

Projecten
• Nationale Sportweek

• Koningsspelen
• Prokkelweek

• FC Utrecht gemeenteweek

Buurstportcoaches
Sport- en beweegaanbod 

in de buurt

JOGG
Gezonde jeugd, gezonde toe-

komst. De JOGG-aanpak is van en 
voor iedereen: de hele buurt, scho-
len, bedrijven, het lokale bestuur, 
kinderen én hun ouders helpen 
mee aan een gezonde jeugd.

Klik hier om te kijken naar 
Walking Football

#sociale cohesie #bewegen 
#ouderen #gezelligheid #conditie 

#contact #ouderen en sport

 149 
Jeugdfonds 
aanvragen

Vind de sport die bij je past! Kies je ‘sport’ en ‘kern’. Daarna zie je op 
de kaart de sportclubs. Biedt je zelf een sport of sportieve activiteit 
aan, maar staat deze er nog niet tussen? Lever dan informatie aan!

https://sportpuntstichtsevecht.nl/sporters/aangepast-sporten
https://www.youtube.com/watch?v=IHTAeh_KrNI&feature=emb_logo
https://sportpuntstichtsevecht.nl/partners/buurtsportcoaches
http://JOGG
https://www.ad.nl/video/kanalen/utrechts-nieuwsblad~c435/series/korte-reportage~s1054/walking-football-voor-de-gezelligheid-en-conditie~p32981


Binnensport/ buitensport 
Sportaccommodaties

Meer dan
125

sportaanbieders
in Stichtse Vecht

Scholingsaanbod 
• EHBO

• Meer vrijwilligers
• Meer leden
• Subsidies

het sportpuntvoor sportaanbieders

Subsidies
Stimulering bouw en onderhoud 
van sportaccommodaties, En-
ergiebesparing en Duurzame 

energieopwekking Sportaccom-
modaties (EDS), SDE+, ISDE, 

Energie-investeringsaftrek (EIA), 
Financiering duurzame initiatiev-

en, Stichting Waarborgfonds 
Sport, Energiefonds Utrecht.

Netwerkfunctie
• Sportcafe

Vereningingsondersteuning
# sparringpartner 

# wet en regelgeving

Behoeftepeiling 
• m.b.t. scholing, ondersteuning, 
communicatie, advisering, ac-

tiviteiten, projecten en subsidies.

Partners
• Sportraad 

• Welzijn Stichtse Vecht
• Fysiotherapeuten

 29 
Subsidie 

aanvragen

Het Sportpunt is het 
aanspreekpunt voor 
alle sportaanbieders
in Stichtse Vecht

https://sportpuntstichtsevecht.nl/sportaccommodaties/sportzalen
https://sportpuntstichtsevecht.nl/sportaanbieders/subsidie
https://sportpuntstichtsevecht.nl/partners/sportraad

