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Met sport Drenthe (nog) beter maken 

 

 

Geachte relaties, 

 

2019 start voor Drenthe en ook voor SportDrenthe met de titel Community of Sport. We 

zijn trots dat we in ons jubileumjaar deze titel mogen dragen en onze bijdrage kunnen 

leveren door alle activiteiten die we doen. Ons Jubileumjaar trapten we officieel af op 16 

november in de Expo Assen. De komende maanden zullen verschillende activiteiten 

gelanceerd worden; verschillende Facebook en Instagram challenges waar mooie 

prijzen te winnen zijn, Clinics waar u zich voor in kunt schrijven en in het voorjaar de 

lancering van Drentse fietsroutes met het getal 50 en SportDrenthe Geochaches. Kijk op 

50jaar.sportdrenthe.nl voor de actuele informatie. 

 

Drenthe Community of Sports 2019  

 

https://mailchi.mp/aa0bd0ebc7ab/nieuwsbrief-sportdrenthe-januari2019?e=fdd9e3e9c2
https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=ebb78cc665&e=fdd9e3e9c2


 

 

 

 

 

Sport & Maatschappij  

Ronde van de Toekomst 
 

In het kader van 50 jaar Sport Drenthe en de titel Community 

of Sport 2019 is het ook het moment om na te denken over 

de toekomst van de sport in Drenthe. Wat hebben we de 

afgelopen jaren gedaan en wat willen we na 2019. Mede 

mogelijk gemaakt door het RIVM start dit jaar een pilot voor 

de Sport Toekomst Verkenning. Lees verder  

 

 

Sport & Economie  

€ 365.420 subsidie MDT 
 

ZonMW kent een suibsidie toe van € 365.420 voor uitvoering 

van proeftuin Maatschappelijke Diensttijd in 

Drenthe. SportDrenthe kreeg groen licht van het 

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMW 

https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=e003af25d0&e=fdd9e3e9c2
https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=678c39952d&e=fdd9e3e9c2
https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=8d80ce8504&e=fdd9e3e9c2


 

om het komende jaar jongeren kansen te geven op een 

opleiding en werkervaring in samenwerking met Drentse 

sportverenigingen. Lees verder  

 

 

 

Sport & Evenementen  

Week van de Fiets 
 

11 t/m 17 maart is de week van de Fiets. We trappen af op 

maandag 11 maart met het Drents Sportgala in de De 

Nieuwe Kolk in Assen. De week eindigt met de 60e editie 

van de Ronde van Drenthe. Bekijk hier het programma.  

 

 

 

Sport & Evenementen  

MxOn 
Op 28-29 september gaat de Motocross of Nations (MXON) 

plaatsvinden op het TT Circuit. Dit evenement is het 

summum van de motorcross en staat te boek als de 

Olympische Spelen van deze tak van sport. In tegenstelling 

tot de reguliere grand prix series nemen tijdens de MXON 

landenteams het tegen elkaar op. Dankzij een unieke 

talentvolle lichting met Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en 

Calvin Vlaanderen gaat Nederland in Assen strijden om voor 

het eerst in de historie dit prestigieuze evenement te 

winnen. Lees meer  
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https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=2e6285c1b3&e=fdd9e3e9c2


 

 

Sport & Beweegstimulering - succesverhalen  

Nieuwe cursus Seniorensport 
 

De buurtsportcoaches seniorensport Drenthe bieden vanaf 

maart een nieuwe verkorte cursus ‘lesgeven (sport en 

bewegen) aan senioren’. Er zijn vele enthousiaste ouderen 

in Noord-Nederland actief, maar er is een tekort aan goed 

opgeleide mensen die deze groepen kunnen begeleiden. 

Lees verder  

 

 

 

Sport & Verenigingen  

Win € 1.000,- voor de clubkas 
 

Tijdens het jaarlijkse Sportgala Drenthe wordt de Rabobank 

Publieksprijs uitgereikt aan de vereniging met DE trots van 

Drenthe. Stuur een filmpje in van 1 minuut en win!  

 

Alle nieuwsberichten  
 

 

 

Evenementen 
 

https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=74b3c15ece&e=fdd9e3e9c2
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Sportgala Drenthe 

11 maart 2019 

 

Maandag 11 maart worden de Drentse Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en het 

Sporttalent van 2018 gekozen. Bovendien kiest het publiek welke vereniging met 

hùn trots de Rabobank Publieksprijs krijgt. 

 

Alle 12 gemeenten leveren de genomineerden voor de 4 categorieën. De winnaars 

worden gekozen door een topsportjury, een sport-journalistenjury en het Drentse 

publiek. De stembussen voor het publiek zijn open van vrijdag 22 februari t/m 

zondag 24 februari. Kijk hier voor meer informatie over de genomineerden. 

De jury kiest de verenigings top 3, het publiek in de zaal kiest de 

winnaar. Kijk hier voor de eerste inzendingen.  

Alle komende evenementen  
 

 

Achtergrond 
 

https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=acb7c4e31e&e=fdd9e3e9c2
https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=2d87a726b0&e=fdd9e3e9c2
https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=def216485a&e=fdd9e3e9c2


 

 

Lokaal Sportbeleid in 2029 

Door: Remco de Haan 

Sportbeleid is ook in 2029 vooral een lokale aangelegenheid. Lokaal kan het 

verschil worden gemaakt door aan te sluiten bij de wensen, verwachtingen en 

behoeften van de bevolking en door gebruik te maken van de kracht van alle 

lokale partners en (burger)initiatieven. Met een veranderende samenleving en 

omgeving zal het lokale sportbeleid er in 2029 anders uitzien dan in 2018. Niet 

drastisch anders, maar wel bijgesteld en op onderdelen geëvolueerd.  Lees verder 

Bron: sportknowhowxl  

 

 

https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=22082ed030&e=fdd9e3e9c2


  

 

https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=1d3a5eab95&e=fdd9e3e9c2


 

Overig 
 

 

 

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  
 

    

 

 

Copyright © 2019 SportDrenthe, All rights reserved.  

SportDrenthe houdt u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen op sportgebied en het laatste 

nieuws binnen Drenthe.  

 

Our mailing address is:  

SportDrenthe 

Postbus 84 

Hoogeveen, drenthe 7900 AB  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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