
JONGE LEEUWIN ORGANISEERT 
SPORTEVENT EN BOUWT MEE AAN DE 

TOEKOMST VAN DE SPORTCLUBS

‘Zetel uit en sport!’ is een gratis sportevenement 

om op een laagdrempelige manier verschillende 

olympische clubsporten te ontdekken in een 

familiale, gezellige en speelse context met ‘Mini 

Olympics’ als spelvorm. 

Je beoefent als individuele deelnemer of 

familieteam zes olympische sporten op een 

originele manier. 

Daarbij kan je prijzen bemachtigen in het 

algemeen klassement.

 

Klaar om de 'Mini Olympiër' van Hofstade te 

worden?

 

Deelnemende sportfederaties: Vlaamse 

Schermbond, Badminton Vlaanderen, Vlaamse 

Handbal Vereniging, Cycling Vlaanderen, Rugby 

Vlaanderen en Sporta Team

 

Dus, kom uit die zetel en laten we samen 

sporten! Want bewegen doet iets met een 

mens.

 Opgelet: inschrijven verplicht via de website!

Quote: “Een sportief initiatief dat drempels 

verlaagt voor clubsporten en de doorstroming 

stimuleert naar sportclubs, want bewegen doet 

iets met een mens!” 

 

Hoe verlagen we de drempels voor een breed 

publiek om een (minder bekende) sport als 

schermen uit te proberen en de doorstroming 

naar sportclubs te stimuleren? 

 

‘Zetel uit en sport!’ is een project om op een 

laagdrempelige manier verschillende 
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clubsporten te ontdekken in een familiale, 

gezellige en speelse context met ‘Mini 

Olympics’ als spelvorm. Je beoefent zes 

olympische sporten op een originele manier: 

schermen, badminton, rugby, handbal, 

wielrennen en multi skillz. Daarbij kan je 

prijzen bemachtigen op specifieke onderdelen 

of in het algemeen klassement.

Aanzet van dit project

Sportclubs krijgen het steeds moeilijker 

omwille van migratie, vergrijzing, minder 

jongeren in de maatschappij en de 

toenemende interesse in licht georganiseerde 

sporten. Verschillende sportfederaties zetten 

zich hard in door sportevenementen te 

organiseren en projecten te lanceren om het 

ledenaantal op peil te houden. Doorstroming 

naar sportclubs is dan ook erg belangrijk. 

Welk resultaat kan je bekomen wanneer 

sportfederaties samenwerken? Ook is het 

voor niet-clubsporters een moeilijke opgave 

om de eerste stap richting een sportclub te 

zetten.

 

Het project ‘Zetel uit en sport!’ heeft 

meerdere doelstellingen:

• het versterken van doorstroming naar 

sportclubs;

• verschillende doelgroepen (kinderen, 

jongeren, volwassenen en ouderen) meer 

laten sporten en hen helpen bij het kiezen van 

een sport; 

• verschillende doelgroepen laten 

kennismaken met de sportclub in een 

familiale, gezellige en speelse context; 

• de samenwerking tussen sportfederaties 

versterken.  

Meerdere uitdagingen en doelstellingen voor 

dit project. Dus, kom uit die zetel en laten we 

samen sporten!

 

Zetel uit en sport!

Klik hier voor meer info

https://www.zeteluitensport.be/

