Beste sport- en cultuuraanbieder uit de Oude IJsselstreek,
Vanaf het nieuwe schooljaar gaat de gemeente Oude IJsselstreek weer
van start met het succesvolle Sjors Sportief & Creatief programma.
Ook afgelopen jaar was het project weer bijzonder goed ontvangen.
Daarom krijgen alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Oude
IJsselstreek ook aankomend jaar weer de mogelijkheid om op

“Wij doen
natuurlijk
mee!
En nu?”

laagdrempelige wijze kennis te maken met alle sporten en creatieve
activiteiten binnen de gemeente.

Hoe werkt het?
Door mee te doen aan Sjors Sportief & Creatief kunnen kinderen hun
talenten verkennen zonder direct lid te worden. U kunt als sport- of
cultuuraanbieder het gehele schooljaar uw activiteiten promoten door
kennismakingactiviteit(en) via www.sjorssportief.nl aan te bieden. Alle
aangeboden activiteiten binnen de gemeente Oude IJsselstreek worden

1. Ga naar www.sjorssportief.nl
Log in met uw bestaande gegevens of
registreer via ‘Registreren Aanbieder’. Vul
dan uw algemene gegevens in. Hierna
komt u in uw persoonlijke beheer en kunt
u direct activiteit(en) toevoegen.

in een kleurrijk boekje gebundeld. Het boekje wordt na de zomervakantie
aan alle basisschoolkinderen uitgedeeld. Kinderen schrijven zich in via de

2. Voer uw activiteit(en) in

website van Sjors Sportief & Creatief.

Het aantal kennismakingslessen per

Met uw aangemaakte login op www.sjorssportief.nl volgt u de
inschrijvingen op uw activiteiten en ontvangt u een mail van iedere
aanmelding.

activiteit mag u zelf bepalen. Wanneer
u drie datums per activiteit ingeeft,
zullen de kinderen ook drie keer kunnen
komen. Heeft u meerdere datums waaruit
kinderen kunnen kiezen? Voer deze

Deadline

dan in als een nieuwe activiteit. Dit kan

Wanneer u wilt dat de activiteiten in het boekje kenbaar gemaakt

eenvoudig met het kopieer-icoontje

worden, kunt u tot 31 augustus 2020 via www.sjorssportief.nl aanmelden.

achter de reeds ingevoerde activiteit. U

Zo kunt u de inschrijvers allemaal enthousiast maken om aankomend
jaar daadwerkelijk lid te worden.

past dan enkel de datum(s) en tijd(en) aan.

3. Leeftijdsgroepen aanmelden
U maakt een nieuwe activiteit aan voor

Met sportieve groet,

kinderen van een bepaalde leeftijd. Dit

Namens gemeente Oude IJsselstreek

kan ook weer eenvoudig met het kopieericoontje achter de al ingevoerde activiteit,
zodat u niet alles opnieuw hoeft in te
voeren. U kunt dan de data en tijden
aanpassen en de juiste leeftijdsgroepen
aanvinken.

Jan Hesseling | Cultuurcoach
jan.hesseling@essentius.nl

4. Maak uw activiteit persoonlijk
Voeg een leuke foto toe en denk aan

Paulien Christ-Verheij & Geke Schuurman | Buurtsportcoaches
buurtsport@helpgewoon.nl

een activerende promotietekst over uw
activiteit.

Noteer dit in uw agenda:
Vanaf heden tot 31 augustus 2020
U mag de activiteit(en) opgeven.

1 tot 7 september 2020
U controleert de aanbiederspagina die
per mail wordt toegestuurd.

28 september 2020
Kick-Off: kinderen kunnen zich vanaf nu
digitaal inschrijven.

Vanaf 3 oktober 2020 tot juni 2021
Kennismakingsactiviteiten worden op
locatie van aanbieder zelf uitgevoerd.

Kies zelf datums en tijden

website www.sjorssportief.nl en het aantal kinderen

Als aanbieder van activiteiten bent u vrij om zelf de

dat na het volgen van een kennismakingscursus

data en tijden voor de naschoolse activiteitenreeks te

daadwerkelijk lid wordt, ligt op circa 20%! Een mooi

bepalen. U mag de kinderen ook mee laten doen met

resultaat van gratis ‘adverteren’ in een populair boekje.

een bestaande groep. Het maximum aantal deelnemers
en de doelgroep bepaalt u zelf door dit aan te geven in

Meerdere disciplines per vereniging

het systeem.

Indien u een vereniging bent waarbij meerdere
disciplines van sport of cultuur worden aangeboden,

Gratis promotie

dan mogen deze natuurlijk als aparte activiteiten

De promotie die u als aanbieder krijgt is groot. Alle

worden aangegeven op de website. Probeer de diverse

basisschoolkinderen krijgen een Sjorsboekje mee naar

activiteiten wel te beperken tot een maximum van

huis en de attentiewaarde is erg hoog gebleken. Per klas

ongeveer 3, zodat er voor iedere aanbieder in het boekje

worden de boekjes besproken. Het Sjorsboekje is een

ruimte is.

echte bewaargids. Daarnaast wordt regelmatig onder
de basisschoolkinderen een nieuwsbrief/flyer verspreid.

Vergoeding?

Hierin worden de activiteiten van de komende periode

Sjors staat voor een laagdrempelige kennismaking

(opnieuw) onder de aandacht gebracht.

met activiteiten en verenigingen. Het liefst natuurlijk
gratis, maar het is toegestaan om (vaak bij creatieve

Nieuwe leden > 15% van inschrijvers

activiteiten) per inschrijving een kleine vergoeding

Dit initiatief is inmiddels in bijna 100 gemeenten zeer

te rekenen. Wij zullen dit bedrag incasseren en u dit

succesvol! Enorm veel kinderen schrijven zich in via de

vervolgens aan het einde van het schooljaar uitkeren.

De website van Sjors

De boekjes
met o.a. jouw aanbod!

