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Terug naar boven
	Naam organisatie: De Gelderse Sport Federatie
	Plaats hier het logo van de organisatie: 
	Voer hier in hoe uw organisatie kinderen erbij gaat betrekken: - Door gebruik te maken van ons bestaande netwerk. Dat netwerk bestaat uit buursportcoaches, vakleerkrachten en (speciaal)onderwijsinstellingen, die allemaal op eigen wijze nauw contact hebben met de doelgroep kinderen;

- Via de speeltuinbende bij de herinrichting van schoolpleinen (pleinsupport).

	Voor hier uw belofte voor 2020-21 in: - Wij beloven samenspeelplekken aan te jagen via ons netwerk. We brengen goede voorbeelden onder de aandacht. In het bijzonder de samenspeelplekken waar kinderen met en zonder beperking en/of vanuit verschillende culturen samen spelen. Deze voorbeelden laten we zien op onze social media kanalen, via het Gelders Sportakkoord en bespreken we tijdens gesprekken met gemeentes, stakeholders en buurtsportcoaches;

- We enthousiasmeren en ondersteunen buurtsportcoaches om samen met kinderen optimaal gebruik te maken van (samen)speeltuinen. We doen dit onder meer door het creëren van bewustwording, door behoeftepeiling en het organiseren van specifieke speeltuinworkshops;

- We nemen de uitgangspunten voor samenspeelplekken mee bij de herinrichting van schoolpleinen. De GSF heeft hiervoor pleinsupport ontwikkeld, een online omgeving waar je stapsgewijs wordt meegenomen in het maken van keuzes en het opstellen van het plan een aanpak voor herinrichting van het schoolplein. Bij pleinsupport is er altijd aandacht voor toegankelijkheid en een uitdagend aanbod waar iedereen samen kan spelen en sporten. 
 

	Extra kolom tekst (indien nodig): 
	Voer hier uw tekst in: De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn een plezieriger en gezonder leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen en kinderen om te sporten en spelen, zodat iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en beweegklimaat neer. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.



 

	Naam van uw organisatie: Gelderse Sport Federatie
	Uw naam: Rosa Holtslag-Roelvink
	Uw functie: Projectcoordinator inclusief sporten
	E-mail adres van uw organisatie:  info@geldersesportfederatie.nl
rosa.holtslag.roelvink@geldersesportfederatie.nl
	Telefoonnummer van uw organisatie: 026 – 354 03 99
	Website van uw organisatie: www.geldersesportfederatie.nl


