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“ Door samen
te bewegen heb ik
nieuwe vrienden
leren kennen ”

Meer weten?
Sportdienst Gent
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
09 266 80 00 - sportdienst@stad.gent
www.stad.gent/sport -

GentSport

BUURT

BEWEEGT GEZOND

BEWEEG SAMEN MET
JE BUREN EN VRIENDEN

“Sporten
is heel leuk ”

Heb je zin om te sporten?
Is er geen of weinig sportaanbod voor
jou in je buurt?
Organiseer gewoon samen met
vrienden en buren een lessenreeks
Alles kan, als je er maar mee beweegt:
wandelen, lopen, fietsen, yoga,
petanque, zumba, skaten, basketten, …
Én krijg samen interessante
gezondheidstips
Je kan ook een gratis infomoment over
een gezondheidsthema aanvragen voor
de groep. Bijvoorbeeld over gezonde
voeding, stress, ...
Hoe?
Wij zorgen voor een gratis coach en
spreker. Jij zorgt voor een plek en zoekt
mensen (kinderen en/of volwassenen)
om er samen met jou te sporten.
Als je geen plek vindt, kunnen we
helpen zoeken.

Wat doe jij?
• Je zoekt minimaal 8 mensen
(of minimaal 4 mensen met
een beperking).
• Je zoekt een plek.
• Je vult de aanvraag in.
• Jij houdt het geld bij als de les niet
gratis is.
• Je houdt contact met de mensen
die komen sporten.

Wat geven wij?

Hoe begin je eraan?

• Minimaal 8 mensen OF

1. Zoek Buurt Beweegt Gezond op

• Minimaal 4 mensen met een beperking

Hoeveel sportlessen?
• Minimaal 5 en maximaal 10 uren
• Als het goed loopt, kan je nog 10 gratis
uren extra krijgen.

• Een gratis coach

Goed om te weten

• Een gratis sportverzekering

• Je kan maximaal 2 euro per les vragen

• Hulp bij het zoeken naar

“ Bewegen
geeft me positieve
energie ”

Hoe groot moet de groep zijn?

een geschikte plek
• Als jullie dat willen:
een infomoment met gezondheidstips.

aan de deelnemers.
• Het is de bedoeling dat de lessenreeks
na de 20 gratis uren verder loopt.
• Jij en de groep doen de organisatie.

de website van de Stad Gent of in je
browser en download het formulier.
OF
Haal het formulier bij de Sportdienst.
2. Vul het formulier in.
3. Stuur het ingevulde formulier naar
sportdienst@stad.gent of breng het
naar de Sportdienst. Doe dat 6 weken
voor het begin van de lessen.
4. De Sportdienst en Sport Vlaanderen
kijken of je aanvraag kan.
5. De Sportdienst mailt of belt je.

