
Sportpas.nl is hét verzamelpunt voor sport, onderwijs, bewegen en cultuur in de 
gemeente. Sportpas brengt vraag en aanbod bij elkaar. Sportverenigingen bieden 
sportcursussen aan, deelnemers schrijven zich in. De buurtsportcoach coördineert 
vraag en aanbod via de site. De informatie is daarmee altijd actueel.

www.sportpas.nl



De licentiehouder past de site op maat aan door eigen huisstijl en afbeeldingen te 
gebruiken. De buurtsportcoach presenteert alle gemeentelijke kennismakingscursus-
sen, gemeentelijke instuiven, lessen van combinatiefunctionarissen, schoolsport-
toernooien, cultuuractiviteiten en bondsclinics overzichtelijk op sportpas.nl en 
informeert de doelgroep. Verenigingen  beheren hun eigen sportaanbod. Deelnemers 
en scholen schrijven zich in via sportpas.nl. Vervolgens verloopt alle communicatie 
via de site. De buurtsportcoach stuurt vraag en aanbod via de site. Duidelijker en 
eenvoudiger kan het niet.

Tegelijkertijd worden deelnemers door middel van flyers en boekjes regelmatig geïn-
formeerd over het aanbod. Deelnemers geven zich via sportpas.nl op voor activitei-
ten en worden per e-mail op de hoogte gehouden. Samenwerking met het onderwijs 
is essentieel. Ook leerkrachten loggen in om deelname van hun leerlingen te volgen 
en teams in te schrijven voor schoolsporttoernooien.

Met Sportpas.nl krijgt u dé tool in handen om samenwerking tussen verenigingen en 
scholen eenvoudig te stroomlijnen. Eindelijk een praktische site die je als buurt-
sportcoach echt helpt! Uniek op sportpas.nl is de uitgebreide omschrijving van meer 
dan 148 sporten in beeld en woord. Het helpt deelnemers een sport te kiezen die bij 
ze past! Bijkomend voordeel is dat u voor dezelfde doelgroep ook cultuuractiviteiten 
kunt toevoegen!

Deelnemers maken een profiel aan en 
nodigen vrienden en kenissen uit om  
mee te doen aan een activiteit 

hoe werkt sportpas.nl?

Voor wie nog niet weet welke 
sport bij hem of haar past kan 
de sportkeuzewijzer doen op 
www.sportkeuzewijzer.nl



Sterke punten van sportpas.nl
 overzicht alle sportaanbieders in de gemeente
 eenvoudig beheer van het aanbod
 kant en klare deelnemerslijsten
 goede monitoring en evaluatiemogelijkheden
 afstemming vraag en aanbod via sportwensen functie
 betalingsmodule
 gratis Sportpas App, ontvang berichten over het aanbod en schrijf direct in
 interactie door gebruik social media en ‘tell a friend’ functie
 sportgids.nl module plot accommodaties en aanbieders op de kaart
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sterke punten



Sportpas.nl is een initiatief van Sportscan. Sportscan is een ervaren onderzoeks- 
en adviesbureau in de sport en heeft 20 jaar ervaring met Sport Oriëntatie en  
Keuze (SOK) projecten. Dit jaar proberen we samen met zeker 40 gemeenten  
deelnemers te helpen met het vinden van een sport die bij ze past. Voor dit doel 
heeft Sportscan de website sportpas.nl ontwikkeld. 

De site dient ter ondersteuning van gemeentelijke projecten waar deelnemers 
kennismaken met sport, cultuur en andere activiteiten. Samen met gemeenten 
brengen we vraag en aanbod bij elkaar. 

Meer weten over Sportpas? 
Kijk eens op www.sportpas.nl. Onderaan vindt u een opsomming van deelnemende 
gemeenten. Klik op de naam van de gemeente om een indruk te krijgen hoe de  
sportpas website lokaal gebruikt wordt.  

wie zijn wij?

Sportscan BV
Kerkplein 30
7721 AD Dalfsen

t. (0529) 760 009
e. holtman@sportscan.nl
i. www.sportscan.nl

k.v.k. zwolle 05068434

Volg de Twitter account @SportpasNL  
om regelmatig tips en trics te ontvangen




