
GRATIS ONDERSTEUNING SPORTAANBIEDERS

Sportverenigingen geven jaarlijks veel geld uit 
aan de accommodatie, huur, maar ook aan 

verlichting en verwarming. Vooral bij de laatste 
twee valt winst te behalen door te verduurzamen.

 
Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en

Sportservice Flevoland hebben de handen ineen-
geslagen om zoveel mogelijk sportverenigingen 

en hun accommodaties te helpen verduurzamen.
 

Wij bieden sportverenigingen in Flevoland een 
gratis energiescan aan. Op basis van deze 

energiescan wordt een verduurzamingsplan 
gemaakt. Dit plan doorlopen we samen, zodat 
u weet welke stappen op korte, middellange 

of lange termijn genomen kunnen worden.
 
 

Na een goede training of fanatieke wedstrijd gaat 
er niets boven samen nagenieten in de kantine 
of op het terras. Team:Fit is hierbij de werkwijze
waarmee jongeren op gezond gewicht (JOGG) 
zich inzet voor een gezondere sportomgeving. 

Onder andere door het voedingsaanbod in sport-
kantines en horeca van sport- en buurtlocaties

gezonder te maken. 
 

Naast voeding, adviseert een Team:Fit coach ook 
op de thema’s alcohol en roken. Is er bij u een

verantwoord alcoholbeleid, wordt de leeftijdsgrens
goed gehandhaafd en hoe stimuleert u de jeugd 

om niet te roken? Onze Team:Fit coach helpt sport- 
en buurtlocaties in Flevoland kosteloos bij het 

creëren van een gezondere sportomgeving. 
 
 

Topsport in Nederland is de laatste decennia 
sterk in ontwikkeling. Daarmee wordt ook talent- 

herkenning en talentontwikkeling steeds 
belangrijker. Optimalisering van de talent-

ontwikkelingsfase is noodzakelijk. 
 

Na het afnemen van de gratis Tool Talent- 
ontwikkeling (scan) ontstaat er een volledig

onafhankelijk beeld van uw (topsport)vereniging. 
Het doel van de talentontwikkelingsscan is om 
de vereniging een perspectief te bieden op het 

gebied van kwaliteit en effectiviteit met 
betrekking tot topsportklimaat. Na de scan 

ontvang u van ons een rapportage met daarin 
de bevindingen en de adviezen. 

Vitale organisaties zijn goed in staat om hun
sportaanbod te organiseren en zijn daarbij 

breed maatschappelijk georiënteerd. Een vitale
sportvereniging is een actieve vereniging met hart 

voor de buurt en omgeving.
 

De gratis vitaliteitsscan wordt door middel van 
een vragenlijst afgenomen en maakt inzichtelijk 

hoe de sportvereniging of club ervoor staat. Er 
wordt onder andere gekeken naar het sportaanbod, 

het ledenbestand, de innovativiteit, de financiën 
en de veerkrachtigheid en flexibiliteit van de sport-

vereniging of aanbieder. Aan de hand van de 
resultaten vanuit de vitaliteitsscan ontvangt u 

van ons concrete adviezen waar u mee aan 
de slag kunt gaan.

Verduurzaming sportvereniging Team:Fit, voor een gezondere
sportomgeving
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CONTACTGEGEVENS

In dit overzicht vindt u de kosteloze ondersteuningsmogelijkheden vanuit Sportservice Flevoland. 
Wilt u gebruik maken van onze ondersteuningsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

bonsink@sportflevo.nl of bel 06 - 34 11 96 60 
kersjes@sportflevo.nl of bel 06 - 47 33 78 35

 


