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EVEN VOORSTELLEN…  



 

 De missie van het sportbedrijf wordt als volgt geformuleerd: 

 

 

 “Het stimuleren van sport en bewegen voor alle 

 doelgroepen in Leusden door efficiënte exploitatie van 

 accommodaties, deskundige begeleiding van 

 sportactiviteiten en ondersteuning en advisering aan

 sportverenigingen”  

 

 

MISSIE 



 

 

 Het sportbedrijf Leusden ziet kansen om, juist in het licht van 

de veranderende samenleving, een actieve bijdrage te leveren 

aan de maatschappelijke vraagstukken.  Onze ambitie is het 

optimaal en efficiënt exploiteren van de 

binnensportaccommodaties en het stimuleren van sport en 

bewegen. We willen ons ontwikkelen tot een centrale schakel 

waar vraag en aanbod van accommodaties actief bij elkaar 

worden gebracht, er sportief aanbod is voor alle doelgroepen 

in Leusden en wordt samengewerkt met verschillende 

maatschappelijke partijen.  

 

AMBITIE SPORTBEDRIJF 



 

 Beheer Gemeenteli jke sportaccommodaties  

 

 Zowel incidentele als structurele verhuur  

 

 Nieuw reserveringssysteem(Key/less, 24-7) 

 

 Optimaliseren bezettingsgraad 

 

 Samenwerking beheerder De Korf en Antares  

 

 Veel contact structurele gebruikers  

 

 Toekomst: verhuur welzijnsruimtes, buitensportaccommodaties 
(velden + clubhuis), mogelijk 2 e Sporthal 

 

 

VERHUUR 

BINNENSPORTACCOMMODATIES 



 Schakel tussen vraag en aanbod 

 

 Nieuwe vraag creëren en actief zoeken naar nieuwe klanten  

 

 Constructieve, eenduidige, samenwerking met derden, 

waaronder De Korf en Antares 

 

 Makelpunt is aanvulling op bestaande verhuur  

 

 

MAKELPUNT 

 



 Een website/portal met een actueel overzicht van beschikbare 

accommodaties, contactpersonen, tarieven, 

(sport)mogelijkheden 

 

 Duidelijke richtlijnen voor verantwoordelijkheid en tarieven  

 

 Pro actieve bemiddeling tussen geschikte accommodaties en 

sportmogelijkheden voor de inwoners van Leusden  

 

 Ondersteuning en advies aan beheerder/ eigenaren van de 

accommodaties 

 

 

HET MAKELPUNT BIEDT: 

 



 Sporttechnische keuringen  

 

 Vervangen sportinventaris  

 

 Verhuursysteem 

 

 Kleine reparaties 

 

 Toezicht 

 

 Steekproeven 

 

 Klachten/ meldingen 

SPORTTECHNISCH BEHEER 



 Sportbedrijf zorgt voor sport en spel materiaal  

 

 

 Zowel particulier als verenigingen/ bedrijven  

 

 

 In combinatie met Buurtsportcoach (arrangement)  

SPORT EN SPELMATERIAAL: UITLEEN 



 Subsidieregeling  en co financiering  

 

 Bijdragen aan Gemeentelijke doelstellingen  

 

 ‘Sport als middel’/ verbindingen maken  

 

 Onderdeel Sociaal Basis Team Larikslaan2 

 

 Verenigingsondersteuning/ advisering  

 

 

 

 

BUURTSPORTCOACHES 



 Spor tveren ig ingen  

 

 ABRONA 

 

 BEWEGING 3.0  

 

 VOILA 

 

 Heelkom Achter ve ld  

 

 Kinderopvangorganisat ies  

 

 Voedse lbank  

 

 De Groene Be levenis  

 

 Antares  

 

 Lar iks laan2  

 

 CJG 

 

 De I Jsbreker  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN, .0.A. MET 



VERSTERKING DOOR VERBINDING 



 

 1 januari 2015: Inzet Buurtsportcoaches  

 

 

 1 juli 2015: Sportbedrijf ‘in de lucht’ en BSC neemt verhuur 

taken over van Larikslaan2 

 

 

 1 januari 2016: Sportbedrijf compleet ingericht. Zowel BSC, 

Verhuur, Sporttechnisch beheer vallen onder Sportbedrijf  

 

FASERING SPORTBEDRIJF 



BEDANKT VOOR UW 

AANDACHT 


