persbericht
Twello, 1 september 2017

DE VITALE VERENIGING, BESTUURDERSEVENT VAN VOORST ACTIEF
Tijdens de Nationale Sport Week (NSW) organiseert de gemeente Voorst in
samenwerking met de Sportraad Voorst 3.0 op donderdagavond 14 september 2017
een bestuurdersevent met als thema ‘de Vitale Vereniging’. Hoe maken we van een
vereniging een vitale vereniging, die op haar omgeving en de toekomst gericht is?
Gezondheid, duurzaamheid en een veilig sportklimaat zijn belangrijke thema’s die
hierbij aan bod komen. Alle besturen/commissies van sport- en beweegaanbieders zijn
hartelijk welkom bij dit event in de horecaruimte van SV Twello op Sportpark
Zuiderlaan.
Ondertekening samenwerking JOGG en Horesca Lieferink
Een officieel onderdeel van het programma is de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst door Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Voorst en
Horesca Lieferink. Deze horecaleverancier in Twello levert de producten voor de gezonde
sportkantine bij de Voorster Hockey Club Twello (VHC Twello). JOGG en Horesca Lieferink
werken samen aan de realisatie van een gezonder aanbod in de Voorster kantines en
clubhuizen. Want naast voldoende bewegen en sporten is ook gezonde voeding een
belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl.
De Nationale Sport Week
Het bestuurdersevent op 14 september wordt tijdens de Nationale Sport Week (NSW) van 8
tot en met 17 september 2017 georganiseerd. De NSW is een initiatief van het NOC*NSF
met als doel het promoten van sporten en bewegen. Team Voorst Actief heeft een
afwisselend programma voor de NSW samengesteld waarbij iedereen vrijblijvend kan
deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Voorst. De officiële opening van
de NSW is op vrijdagavond 8 september in zwembad De Schaeck in Twello.
Programma donderdag 14 september 2017
19.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.30 – 20.50 uur
20.50 – 21.10 uur
21.10 – 21.30 uur
21.30 uur
21.45 uur

Ontvangst met koffie en thee
Plenaire opening door avondvoorzitter Ralph Tip
Presentatie Team Fit – ‘Rendement met de gezonde sportkantine’
Presentatie Gemeente Voorst – ‘Stimuleringslening duurzaamheid’
Presentatie NOC*NSF – ‘Een veilig sportklimaat’
1e Ronde keuzeprogramma; bezoek de ‘gezonde kantine’ van VHC
2e Ronde keuzeprogramma; bezoek infomarkt (met specialisten)
3e Ronde keuzeprogramma; koppelen starters & ervaringsdeskundigen
Plenaire afsluiting – Sportraad Voorst 3.0
Netwerkborrel

Gedurende de hele avond is er een informatiemarkt met een aanbod van gezonde producten
en er zijn vakspecialisten van o.a. het Jeugdsportfonds, het Centrum voor Jeugd en Gezin,
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Greencrowd/Onze Clubkracht, Horesca Lieferink, de gezonde sportkantine/JOGG, De
Koepel.
Meer informatie: www.voorstactief.nl
Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettine Vissers, communicatieadviseur
Gemeente Voorst, b.vissers@voorst.nl , 0571-27 93 15.

