
Beste sportvereniging/cultuuraanbieder,Beste sportvereniging/cultuuraanbieder, 

Vanwege het feit dat veel sportaanbieders in het sportakkoord hebben aangegeven dat het huidige 

beweegaanbod meer aandacht verdiend is ‘Max Vitaal’ in het leven geroepen. Een project om bewegen en 

actief bezig zijn te stimuleren bij senioren. Hierbij richten we ons op inwoners uit Lingewaard vanaf 50 jaar. 

De bedoeling is dat er een boekje wordt gemaakt waarin het lokale sport- en cultuuraanbod voor senioren 

staat. Wij vinden uw aanbod een welkome aanvulling in dit boekje. 

Lokale verenigingen/aanbieders kunnen een kennismakingsactiviteit aanbieden in dit Max Vitaal boekje via 

www.sportstimulering.nl. Dit dient u voor 12 december a.s. op de website in te voeren zodat wij het aanbod 

kunnen meenemen in het boekje dat speciaal voor onze gemeente zal worden samengesteld. 

Om inwoners op de hoogte te brengen van het sport- en cultuuraanbod in de gemeente zullen de Max Vitaal 

boekjes op verschillende locaties verspreid worden. De verspreiding vindt plaats via professionals zoals een 

huisarts, fysiotherapeut, sportcoach en via vrijwilligers zoals bij de participatiepunten. Voor de aanbieders 

ligt er vanzelfsprekend een voorbeeldboekje klaar. 

Het boekje wordt pas uitgereikt als de (senioren)sport weer in volle gang is. Met het verspreiden van het 

boekje worden de Lingewaardse senioren uitgenodigd om één of meerdere proeflessen te volgen. De 

website maakt het mogelijk om senioren online in te laten schrijven. In samenspraak met het Senioren 

Netwerk Lingewaard is het ons advies om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden. Dit 

betekent naast de online inschrijving, ook de vrije inloop gestimuleerd wordt, maar de inschrijver mag 

natuurlijk ook zelf contact opnemen. 

Met sportieve groet,

Gemeente Lingewaard, SWL & Lingewaard Sport! 



Registreren (voor nieuwe verenigingen)Registreren (voor nieuwe verenigingen)
Is uw vereniging nog niet bekend op www.sportstimulering.nl, begin dan bij stap 1. Mocht u wel al een login 
hebben van de website (omdat u bekend bent met Sjors Sportief/
Creatief) dan kunt u beginnen bij stap 5.

1.    Ga naar www.maxvitaal.eu

2.    Klik op: Registreren Aanbieder

3.    Selecteer Gemeente Lingewaard

4.    Vervolgens vult u alle gegevens in en klikt u op opslaan 

       (sla stap 5 over, wanneer u reeds bent ingelogd)

Aanmelden activiteitAanmelden activiteit
5.    Ga naar de website www.maxvitaal.eu en log in

6.   Klik op de button Activiteit toevoegen

7.    Kies voor Max Vitaal

8.   Vul de overige velden in en klik op opslaan

Vanaf nu kunnen senioren zich inschrijven op de zojuist door u ingevoerde activiteiten. Wij zorgen dat uw 
activiteit(en) met logo, foto, promotietekst in het boekje komt te staan.

Meer informatieMeer informatie
Neem dan contact met ons op!

Quint van de Ven | Sport- & Cultuurcoach 
 q.vandeven@swlingewaard.nl |  06 13 96 65 36 

www.maxvitaal.eu


