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De regiocoaches aangepast sporten

Aangepast Sporten

Het project Aangepast Sporten geeft een impuls aan 
sport en bewegen voor mensen met een beperking in 
Overijssel.

In drie regio’s geven de regiocoaches advies over en 
ondersteuning bij Aangepast Sporten. 
• informatie en advies over de sportmogelijkheden
• ondersteuning van sportaanbieders  
• scholing van trainers, coaches en vrijwilligers

Ontdek!
Sporten is fijn om te doen. Ook als je een beperking hebt. Het is gezond, het is leuk, je leert er andere 

mensen kennen en het vergroot je eigenwaarde. Het plezier dat de sporters met een beperking hebben in 

het beoefenen van een sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en ze genieten van de 

sociale contacten die ze opdoen. 

Integratie en participatie zijn  toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sporters met een beperking, maar ook voor sportverenigingen zitten 

er soms nogal wat haken en ogen aan. Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met een beperking niet 

eenvoudig is om de juiste sport en de bijbehorende vereniging te vinden. Ook verenigingen vinden het niet 

altijd makkelijk om een aanbod voor mensen met een beperking te realiseren. Aangepast Sporten wil daar-

in verandering brengen. Door het ondersteunen en adviseren van zowel verenigingen en andere sportaan-

bieders als de groep waar het om gaat, sporters met een beperking.

De regiocoaches ondersteunen bij voorlichting en PR, het doorverwijzen 
van sporters, het optimaliseren van het sport- en beweegaanbod, deskun-

digheidsbevordering en netwerken. Doet u ook mee? Neem eens contact op 
met één van de regiocoaches en ontdek wat ze voor u kunnen doen.

Sport en bewegen is leuk en gezond voor iedereen

      

Regio Twente
Almelo, Borne, Dinkelland, Oldenzaal, 
Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden

Regio Salland
Deventer, Olst-Wijhe en een gedeelte 
van Raalte

Regio IJsselland
Kampen, een gedeelte van Raalte, 
Zwartewaterland en Zwolle

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Aan het project neemt een groot aantal gemeenten deel. Sportservice Overijssel, MEE Twente en MEE IJsseloevers geven advies en ondersteuning.  

Deelnemende gemeenten

Ontdek 
en     doe mee!

Het doel?
Zoveel mogelijk mensen met een 

beperking aan sport mee laten doen.

Regio Salland: Kees van Hoof
k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl 
06 53 67 64 61

Regio Twenterand: Jacinta Bastiaanse 
(Dinkelland, Borne en Oldenzaal)
jacinta.bastiaanse@meetwente.nl 
06 12 99 71 32
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Regio Twenterand: Ellen Perik 
(Almelo, Rijssen-Holten, Tubbergen, Wierden)
ellen@deklup.nl
06 12 96 03 89

Regio IJsselland: Loes Boetes 
aangepastsporten@sportservicezwolle.nl 
038 42 36 686


