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Coronac

bedreiging voor onze 

gezondheid en zet ook 

werkzame leven onder 

'curatele'. Dat betekent 

niet dat we corona alles 

hoeven laten bepalen! 

SportDrenthe gebruikt 

periode ook om creatief 

te kijken naar andere 

manieren waarop we zo 

goed mogelijk omgaan 

werkelijkheid. Ook wat 

wij als SportDrenthe de 

komende tijd nog wél, 
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algemene sfeer binnen de organisatie is die van denken in alternatieven en kansen. “Welke rol kunnen we 

nú als SportDrenthe spelen om mensen op een gezonde manier in beweging te houden (krijgen)?” 

Hiervoor hebben we al snel het platform www.coronactief.nl in het leven weten te roepen. Een prachtig 

initiatief! Lees verder

Hans de Lang

Directeur-bestuurder SportDrenthe

  

Drenthe Sport Regio
2019 was voor Drenthe een speciaal jaar, een jaar waarin Drenthe is verkozen tot Community of 

Sport. Onderdeel van dit jaar was de regionale sport toekomst verkenning (RSTV). Waarbij sport 

staat voor sport en bewegen, zowel als doel op zich en als middel om andere doelstellingen te 

bereiken.

Onder begeleiding van een landelijk consortium bestaande uit het RIVM, Mulier Instituut, 

Vereniging Sport en Gemeenten, het KennisCentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF  heeft 

SportDrenthe met veel lokaal betrokkenen de sportregio onderzocht en is gekeken naar welke 

keuzes en welke kansen er zijn. Het resultaat is de eerste Regionale Sport Toekomstverkenning van 

Nederland! 

 

In 2020 geeft SportDrenthe in opdracht van de provincie Drenthe verdere invulling aan deze 

toekomstverkenning onder de  titel ‘Drenthe Sport Regio’. Het goede vasthouden en de kansen 

bentten. Het levert  een bovenlokaal sport- en beweegprogramma Drenthe voor de periode 2021- 

2025 op. Dit programma loopt synchroon met het meerjarenpreventie programma en de sociale 

agenda. Lees verder 

Overig

Sport & Maatschappij 

Coronactief.nl

De meeste maatregelen omtrent het corona virus zijn verlengd tot 20 

mei. Dat betekent voor velen van ons nog veel thuis zijn en weinig 

mensen zien. Maar noodgedwongen ook minder (georganiseerd) 

bewegen. Kijk op coronactief.nl en zorg juist nu dat u blijft bewegen! 

Neem ook eens een kijkje op de Europese variant: coronactive.eu. 

Sport & Beweegstimulering 

Drenthe beweegt binnen

Samen met de provincie Drenthe, RTV Drenthe en Drenthe beweegt 

maken we dagelijks een beweegprogramma. Van 10.00 tot 10.15 uur 

kunt u op RTV Drenthe kijken naar Drentthe beweegt binnen. Uw 

eigen lesgevers nemen u mee in een beweegles, maar dan via de 

televisie. Uitzendingen terug kijken kan ook, klik hier. Of kijk op de 

speciale pagina voor senioren met nog meer tips. 

Sport & Evenementen 

Eventbranche hard getroffen

Tot 1 september geen evenementen in het hele land. Dus ook geen 

sportevenementen in Drenthe, geen toernooien bij verenigingen, geen 

festivals, geen lokale feesten. Kenniscentrum Events heeft een 

speciale pagina voor evenementen organisatoren: kijk hier. 

Sport & Economie 

Filmpjes tegen vergoeding

Ben jij tussen de 14 en 30 jaar, lid van een vereniging en zou je met 

een vlog je mede leden willen stimuleren te blijven bewegen? Meld je 

dan aan en ontvang € 50,- voor het maken van de filmpjes. Je krijgt 

bovendien de kans op een (online) opleiding en een mooie 

tijdsbesteding in deze rare tijden. Neem contact op 

Sport & verenigingen

Corona en verenigingen

Kinderen tot 12 jaar mogen weer in georganiseerd verband sporten 

(binnen de eigen vereniging), leden tot 18 jaar mogen dat met 

anderhalve meter afstand. SportDrenthe adviseert verenigingen in 

deze bizarre tijden, zonder toernooien en competities en sportende 

senioren leden. Kijk op de speciale pagina voor actuele informatie 
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NIEUWSBRIEF SPORTDRENTHE EN AVG WETGEVING

Vanuit SportDrenthe houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het 

gebied van sport en bewegen, informatie van belang voor de gemeente en haar 

inwoners. Informatie die onze missie ondersteunt: met sport Drenthe (nog) beter 

maken. We bewaren in dat kader uw mailadres, naam en organisatienaam. Eens per 

kwartaal (bij actuele thema's kan er eventueel een tussentijdse mail verschijnen) 

ontvangt u vanuit mailchimp deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer 

ontvangen dan kunt u zich afmelden via onderstaande button. 

Afmelden 
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