
Sportakkoord getekend, over naar de uitvoering
In uw gemeente is een lokaal sport- of preventieakkoord ondertekend. Bij dit proces zien  
we vaak dat er vanuit partners de wens is uitgesproken om over een duidelijk overzicht van het  
lokale sport- en beweegaanbod te beschikken. Elke interventie start bij het inventariseren van de  
lokale mogelijkheden en het overzichtelijk presenteren ervan. Met Sportgids.nl is dit in een handomdraai  
geregeld. Sterker nog! Wij doen dit graag voor u!

Sportgids.nl | De sociale kaart van Sport en Bewegen | Kant en klaar opgeleverd!

Sportgids.nl is de module van Sportscan waarin sport- 
accommodaties, beweegvoorzieningen én sportaanbieders 
zichtbaar zijn op de kaart. Naast velden en hallen ook  
zwembaden, fitnesscentra, pleintjes en speeltuinen.  
Per accommodatie is zichtbaar welke aanbieders gebruik  
maken van deze accommodatie. De module sportgids stelt  
gemeenten in staat haar inwoners goed te informeren over 
sport- en beweegmogelijkheden in de directe omgeving.  
Gebruik daarvoor op Sportgids.nl de zoekmogelijkheden  
links in het menu. Er kan worden gezocht op: tak van sport,  
aanbieder, accommodatietype of naam accommodatie.  
Ook leeftijd en aangepast sporten zijn zoekopties.
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Koppeling sportgids met de resultaten van de sportkeuzetest
Door de sportkeuzewijzer.nl te doen ontdekt u welke sporten bij u passen en verwijzen we door naar aanbieders in 
uw gemeente. Sportgids.nl en sportkeuzewijzer zorgen ervoor dat uw inwoners volledig geïnformeerd worden over 
de lokale sportmogelijkheden. De legenda vindt u hier. Voor cultuur is er de cultuurkeuzewijzer.nl.

SPECIAAL 

AANBOD

Bekijk ons aanbod op  
de volgende pagina

Unieke sportkeuzetest op www.sportkeuzewijzer.nl

Bewegen is nu vooral 
online oriënteren

Maar we staan te  
trappelen om straks weer te  

gaan sporten

Waar kan ik dan terecht  
in mijn buurt?

www.sportgids.nl 
 Eenvoudig zoeken naar  

sport- en beweegmogelijkheden 
in de buurt. 

SPECIAAL 

AANBOD

https://www.sportgids.nl/
https://www.sportkeuzewijzer.nl/
https://www.cultuurkeuzewijzer.nl/
http://digitaalclubblad.nl/_sportgids_beheerder/legenda-icoontjes-sportgids.pdf
https://www.sportgids.nl/


Wat houdt ons aanbod in?
1.  we zorgen dat al uw sportaccommodaties en beweegvoorzieningen zichtbaar worden op sportgids.nl
2.  we koppelen alle aanbieders aan deze voorzieningen
3.  we zorgen dat alle aanbieders gevonden worden via sportkeuzewijzer.nl
4.  we blijven het beheer van sportgids.nl voor u doen gedurende het eerste jaar.

Wat levert u dit op?
1.  een overzichtelijke site met al uw sportaanbieders en accommodaties
2.  een sportkeuzetest die verwijst naar het aanbod in uw gemeente
3.  diverse mogelijkheden om aanbieders en accommodaties te vinden
4.   u kunt uw sportgids pagina gebruiken om te inbedden op uw gemeentelijke  
 pagina Voorbeeld: https://lekkerbezigschiedam.nl/sportgids
5.  u beschikt over een actuele sociale kaart voor Sport en Bewegen
6.   een goed filmpje ziet u op https://vimeo.com/142401969
7.  de uitgebreide brochure vind u hier

Wat vragen we van u?
1. we ontvangen graag linkjes/ overzichten / bestanden van uw accommodaties/ beweegvoorzieningen/  
 aanbieders zodat wij die kunnen controleren/ toevoegen op sportgids (80% hebben we al)
2. te bespreken op welke wijze we de module onder de aandacht van uw inwoners kunnen brengen

Kosten
U ontvang 25% korting op de licentiekosten in het eerste jaar (u betaalt slechts € 225,-). 
De opstartkosten (€ 295,- voor gemeenten tot 50.000 inwoners € 395,- voor grotere gemeenten)  
brengen we wel in rekening. Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod, neem dan contact op met Sportscan.

Dit aanbod blijft geldig tot en met januari 2021

Veel van uw klanten zullen zich online oriënteren op de lokale mogelijkheden voor Sport en Bewegen, zodat ze straks 
wanneer dit weer wordt toegestaan kunnen gaan sporten. Een mooie gelegenheid om te zorgen dat al uw sport- 
accommodaties en beweegvoorzieningen goed zichtbaar worden op sportgids.nl en sportkeuzewijzer.nl.  
We hebben een mooie aanbieding geformuleerd die we graag voor u tot in de puntjes verzorgen.

Informatie over accommodatie, sport 
én aanbieders in uw gemeente

Sportscan BV
Kerkplein 30

7721 AD Dalfsen
T. (0529) 760 009 
M. 06 21 23 87 80

E info@sportscan.nl
I. www.sportscan.nl

Speciaal aanbod 
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