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GEMEENTE VOORST VERLENGT SAMENWERKING MET JEUGDSPORTFONDS
Wethouder Hans van der Sleen van de gemeente Voorst en bestuurslid Ap Lammers van de
stichting Jeugdsportfonds Gelderland ondertekenen op 16 maart 2017 een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. In 2012 is de samenwerking van start gegaan met het
Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot en met 18
jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een
sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en de benodigde attributen. Het
motto van het Jeugdsportfonds is: ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’. Sporten bevordert
de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. De
gemeente Voorst onderschrijft deze doelstelling en heeft daarom besloten om de succesvolle
samenwerking met vier jaar te verlengen. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een bedrag ter
beschikking.
Ondertekening van de overeenkomst
Het ondertekenen van de overeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart 2017 om 15.00 uur op
het terrein van orthopedagogisch centrum De Beele, Beelelaan 4 in Voorst. De bijeenkomst duurt tot
17.00 uur en alle professionele organisaties die met kinderen werken en sportverenigingen met
jeugdleden zijn hierbij hartelijk welkom.
Sport- en beweegactiviteiten
Voorst Actief biedt de jongeren van orthopedagogisch centrum De Beele, na het officiële gedeelte, de
volgende sport- en beweegclinics aan:





docenten van Create verzorgen een clinic Streetdance;
X-perience komt met de interactieve voetbalmuur Sutu en FIFA games met Smartgoals;
Zportz verzorgt een 4 tegen 4 voetbalclinic;
Pelota events is aanwezig voor een Freestyle show en een straatvoetbal clinic.

Om het gezonde karakter van deze middag te benadrukken, en in het kader van JOGG Voorst,
hebben de jongeren in de ochtend gezonde hapjes gemaakt.
Lokaal aanspreekpunt in de gemeente Voorst
Op http://www.voorstactief.nl staat meer informatie over het Jeugdsportfonds in de gemeente Voorst.
U kunt ook contact opnemen met het lokale aanspreekpunt in de gemeente Voorst, Robert Horstink:
r.horstink@voorst.nl of 06 – 50 43 86 59.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettine Vissers, communicatieadviseur Gemeente
Voorst, telefoon (0571) 27 93 15 of b.vissers@voorst.nl

Fotografie: alleen tijdens de officiële handelingen. Het fotograferen van de jongeren (tijdens de
sportactiviteiten) is om privacy redenen niet toegestaan.

