
Om je op te geven voor de sport(en) 
waaraan je mee wilt doen ga je naar 
dé (nieuwe) sportsite van Dalfsen: 
www.dalfsenbeweegt.nl.
Klik vervolgens op ‘Sports4kids 
2019 activiteiten’ om je in te schrij-
ven voor de diverse sporten.

Voor meer informatie over opgave 
mail je naar de buurtsportcoaches 
via sports4kids@dalfsen.nl.

SPORTS4KIDS 2019
Sports4kids is een naschools sportaanbod waarbij uw kind in een paar lessen kan kennismaken 
met verschillende sporten. Sports4kids heeft als doel om kinderen te helpen bij het maken van 
een keuze voor een sport die hij of zij leuk vindt, wil kinderen stimuleren om na schooltijd in  
beweging te komen en op deze wijze het kind aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl.

Wij als gemeente Dalfsen belonen 

kinderen die na schooltijd bewegen 

graag! Daarom kun je in 2019  

kosteloos meedoen aan alle  

sportactiviteiten 

Maar we maken het nog gekker: 

Neem je deel aan minimaal 6 spor-

ten dan maak je ook nog eens kans 

op fantástische prijzen via de sport-

verloting* met als hoofdprijs een 
jaar gratis lidmaatschap bij een 
sportvereniging naar keuze t.w.v. 

maximaal € 150,-! Daarnaast zijn er 

nog tal van andere prijzen te winnen 

zoals onder andere een zwemabon-

nement, sportkleding /materiaal, wed-

strijdtickets voor PEC Zwolle en nog 

veel meer.

Wil jij naast gratis sporten ook nog 

eens wat winnen? Geef je op via 

www.dalfsenbeweegt.nl en neem deel 

aan 6 (of meer) sporten 

*  Sportverloting vindt plaats in  

november 2019

OPGAVE BEWEGEN 
WORDT BELOOND 
IN DALFSEN!
Hoe klinkt dit? “Een jaar lang GRATIS na 
schooltijd sporten!” Goed toch? Het kán via Sports4Kids Dalfsen! 
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Verveel jij je ’s middags wel eens? 

Of weet je nog niet goed wat 

voor sport je wilt gaan doen? Wil 

je eens een andere sport probe-

ren? Met deze Sports4Kids folder 

heb je de oplossing in je handen. 

Een unieke kans om samen met leeftijdgenootjes 

allerlei sporten te proberen: hockey, judo, freerun-

ning, korfbal, reddingszwemmen, handbal en/of 

voetbal. Te veel om op te noemen. 

 

In Dalfsen vinden we spelen, bewegen en sporten 

belangrijk. Het is sowieso gezond om na schooltijd 

te sporten en bewegen. Bij een sportvereniging 

leer je ook nog eens veel nieuwe vrienden en 

vriendinnen kennen. Sports4Kids is dè manier om 

verschillende sporten te proberen èn anderen te 

leren kenen. Ik wens je veel (sport)plezier! 

Jan Uitslag, wethouder sport

Groetjes,

Marco Hollak & 
William van Lenthe
Buurtsportcoaches

Voor vragen mail ons: 
sports4kids@dalfsen.nl 

Volg ons nu ook via:

 BSCDalfsen

 bsc_dalfsen

 BSC_Dalfsen

www.dalfsenbeweegt.nl
Geef je snel op!


