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Wat is Sportregie?
Sportregie is een onderdeel van Eindhoven Sport. 
Sportregisseurs zorgen voor de match tussen vraag en 
aanbod op het gebied van sport en bewegen. Het doel:  
zo veel mogelijk gezonde, vitale Eindhovenaren.  

                       eindhovensport.nl/ons-team

Eindhovensport.nl
Op eindhovensport.nl vind je alles over sport en bewegen in 
Eindhoven, voor inwoners, maar ook voor sportaanbieders 
of samenwerkingspartners. Denk hierbij aan: sportaanbod, 
projecten, activiteiten en ondersteuningsaanbod voor  

                       verschillende doelgroepen.                          
eindhovensport.nl

Gratis beweegadvies
Wil je een inwoner helpen, bijvoorbeeld met het vinden van 
passend sport- of beweegaanbod? Vul dan samen ons 
digitaal formulier in. Een sportregisseur van Eindhoven 
Sport gaat gratis voor je op zoek. Zowel inwoners als   

                       contactpersonen van een (zorg)organisatie kunnen het  
                       formulier invullen.
                       eindhovensport.nl/beweegadvies-aanvragen

Vitality Club
In verschillende stadsdelen in Eindhoven kun je meedoen 
met de Vitality Club. Een groep wijkbewoners die samen 
bewegen onder begeleiding. Na afloop is er tijd voor 
gezelligheid en koffie. De kosten bedragen € 1,- per week.  

                       De Vitality Club is een laagdrempelige opstap naar   
                       structureel bewegen. 
                       eindhovensport.nl/vitality-club

Wandelen
Belangrijk voor een gezonde leefstijl, is voldoende bewe-
gen. Wandelen is een manier om dit te doen. Er zijn 
mogelijkheden genoeg in alle Eindhovense stadsdelen. Je 
kunt alleen wandelen en misschien onderweg mensen  

                       tegenkomen, maar ook deelnemen aan een wandelclub.                      

                            eindhovensport.nl/wandelen
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Beweeggids  55+
Speciaal voor 55-plussers is er de Beweeggids 55+. Een 
boekje met het aanbod per wijk gebundeld, speciaal voor 
deze doelgroep. Een ideaal middel om mensen te helpen de  
eerste stap te maken naar (meer) bewegen.    

                            eindhovensport.nl/beweeggids

Platform Uniek Sporten
Op unieksporten.nl vind je alles over sporten met een 
beperking. Via de handige sportzoeker ontdek je passend 
aanbod in de omgeving. Je kunt bovendien een sporthulp-
middel aanvragen en het laatste nieuws lezen.  

                       unieksporten.nl

Hulpmiddelen
Mensen met een beperking helpen we graag, ook op het 
gebied van sporthulpmiddelen. Zo ondersteunen we bij het 
doen van een aanvraag voor een (tijdelijk) hulpmiddel.

unieksporten.nl/hulpmiddelen

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen buitengeslo-
ten worden, wanneer ouders weinig financiële middelen 
hebben. Daarom bieden zij hen de kans om deel te nemen 
aan binnen- en buitenschoolse (sport)activiteiten. Kinde-

                            ren kunnen zo opbloeien en zich persoonlijk ontwikkelen.  
                            leergeld.nl

Volwassenenfonds sport & cultuur
Heb je geen geld voor sport of een culturele hobby? Het 
Volwassenfonds sport & cultuur helpt volwassenen om toch 
lid te worden van een sportclub of culturele instelling. Dit 
door de kosten van het lidmaatschap direct aan de aan-

                        bieder te betalen. Aanmelden loopt via een intermediair.  
                        volwassenenfonds.nl

Digitale nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van projecten, interessante artikelen 
of manieren om inwoners te motiveren om in beweging te 
komen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.                        
eindhovensport.nl/nieuwsbrief-sportregie

Meer lezen? 
Behalve wat er op deze menukaart staat, doen wij nog veel 
meer. Ben je benieuwd? Scan dan de QR-code of kijk op:  
eindhovensport.nl/aanbod-professionals                   

55+


