SPORT IS
ALWAYS
A GOOD
IDEA
Sportregie

Samen hebben we 1 doel:
Rotterdam aan het sporten krijgen
Als Sportbedrijf Rotterdam hebben we een duidelijk doel: heel
Rotterdam aan het sporten krijgen en houden. Dat kunnen we
niet alleen. Daarvoor hebben we jouw kennis en enthousiasme
nodig. Daarom zij we blij dat jij activiteiten ontwikkelt om Rotter
dammers te laten sporten en bewegen. Die blijheid uiten we door
jou, waar nodig, te supporten als Sportbedrijf Rotterdam. Hiervoor
riepen we Sportregie en de sportregisseurs in het leven: collega’s
van Sportbedrijf Rotterdam die net zo blij worden van sport en
bewegen als jij en die jou helpen om jouw sport of activiteit succesvol
aan te bieden.
Noem ons je coach, je trainer, je verzorger of je reservebank.
Samen vormen we het dreamteam op weg naar een succesvol
sport- en beweegaanbod voor Rotterdam.

Sportregie: de fanatieke supporter
van jouw initiatief.
Ga voor goud met jouw sportactiviteit. Schakel de sportregisseur in.

Wat kan de sportregisseur
betekenen voor jouw activiteit?
De sportregisseur …
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Wie willen we samen met
jou bereiken?
Als het om sporten gaat, willen we dat iedereen meedoet. Iedereen verdient de
voordelen van sport: een goede gezondheid, mooie ontmoetingen en een zoektocht
naar onontdekte talenten. Daarom is het ons streven dat er voor Rotterdammers
in alle levensfasen activiteiten worden aangeboden. Om niemand te vergeten,
zetten we alle levensfasen op een rijtje. Zit jouw doelgroep ertussen? Of ontdek je
een nieuwe doelgroep die jij ook blij kunt maken met jouw activiteit?
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Fulltime, parttime, zelfstandig onder
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Waarom helpen we je?
Dat

is

eenvoudig:

we

willen

heel

Rotterdam aan het sporten en bewegen
krijgen en jij helpt daarbij met jouw
activiteit.
Sportenbewegingisgoedvoorhetlichaam,
geeft energie, daagt je uit om je talenten
te

ontdekken

en

het

zorgt

voor

ontmoetingen tussen mensen. Dus hoe
meer sport- en bewegingsactiviteiten
we aanbieden in Rotterdam, hoe meer
Rotterdammers we gelukkig kunnen
maken.
Join the team en maak Rotterdam
gezond en gelukkig.
Waar vind je ons?
Sportregie heeft Rotterdam verdeeld
in veertien gebieden met elk een eigen
sportregisseur. Wil je weten welke
sportregisseur jou kan helpen? Kijk dan
op www.sportregie.nl.

Heb je meer vragen? Mail dan naar
info@sportbedrijfrotterdam.nl
of bel ons op 010-8080880.

Meer informatie
www.sportregie.nl

