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Evenementenkalender 

Winnaar bekend!

Op de website waarstaatjegemeente.nl is te lezen dat het 
aantal niet-sporters binnen de gemeente Velsen met 1,1 
% positief afwijkt van het landelijk gemiddelde. De bron 
van deze cijfers is niet geheel duidelijk en nogal divers, 
o.a. data van CBS, verschillende ministeries, Atlas voor ge-
meenten, enz. Metingen via de RSO-norm (zie NOC-NSF) 
geven aan dat 75% van de Velsenaren aan sport doet, ten 
opzichte van 69% van het landelijk gemiddelde.
 
Ook terug te vinden is dat de gemiddelde afstand tot de 
sportvoorzieningen in Velsen 0,5 km is ten opzichte van 
0,7 km in Nederland. In hoeverre de inwoners de sport-
voorzieningen in Velsen positief waarderen, is nog niet te-
rug te vinden op de website. Metingen via de “Leefbaar-
heidsmonitor” geven dat wel aan: de Velsenaren geven 
het cijfer 7,4 aan ons totale sportaanbod.

Wij zijn ook te volgen via:

In de schijnwerpers

Sport in Velsen 

Hans Willemse Administratiekantoor is ge-
vestigd in Haarlem en adverteert in Ijmuiden. 
Waarom? Eigenlijk eenvoudig, ik woon in 
IJmuiden en kom al jaren in Sporthal Zeewijk. 
Met twee korfballende dochters bij DKV en 
een voetballende zoon (vorig seizoen nog) 
bij Stormvogels wordt de sporthal vaakbe-
zocht. Voor de naamsbekendheid in de regio 
een prima manier om je te promoten.

Reserveerde je in de maand oktober online 
via www.sportloketvelsen.nl een sportaccom-
modatie dan maakte je kans op 1 uur gratis 
sporten in één van de gemeentelijke sport-
hallen t.w.v. €49,-. Wij feliciteren dansschool 
Feel Good Moves met het winnen van deze 
actie. De gemeente Velsen, 

afdeling Sportzaken, 
nodigt u van harte 
uit voor het bijwonen 
van het tweede sport-
congres in het Rabo-
bank IJmond Stadion!

 
Niemand minder 
dan Marcel Wouda is 
de hoofdspreker van 
ons sportcongres. Op 
deze avond zal hij een 
mooi verhaal houden 
over succesvol coa-
chen.

 
Marcel Wouda is een van de succesvolste zwemmers 
van Nederland. Zo heeft Marcel vele nationale en inter-
nationale titels veroverd. Marcel Wouda is zwemcoach 
geweest van o.a. Pieter van den Hoogenband, Maarten 
van der Weijden en Femke Heemskerk. Momenteel is hij 
hoofdcoach topzwemmen bij de KNZB van onder ande-
re Olympische gouden medaille winnaars Sharon van 
Rouwendaal, Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman.
 
Daarna kunt u kiezen uit een gevarieerd aanbod van 
workshops om uw vereniging op weg te helpen naar een 
(nog) sterkere sportvereniging.
 
Locatie: Rabobank IJmond stadion, Minister van Houten-
laan 123, 1981 EK Velsen-Zuid.
 
PROGRAMMA:
19.00 uur:  inloop met ko�  e/thee
19.25 uur:  welkom door avondvoorzitter
19.30 uur:   openingswoord wethouder sport c.a. 
 Mw. A. Baerveldt
19.40 uur:  inspiratiesessie door bekende Nederlander  
 uit de sport
20.30 uur:   video buurtsportcoaches
20.35 uur:  pitch van alle 7 workshops
20.50 uur:  workshopronde 1
21.25 uur:  pauze
21.40 uur:  workshopronde 2
22.15 uur:  netwerkborrel
22.30 uur:  afsluiting
 
Voor meer informatie en aanmelden uiterlijk: 10 novem-
ber via sportcongres@velsen.nl
U kunt maximaal 4 personen inschrijven per vereniging.
 
Aan dit sportcongres zijn geen kosten verbonden.
Wij kijken ernaar uit u te mogen ontvangen!

11 november Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
13 november Happy running strandloop
 www.happyrunning.nl
17 november Sportcongres
 www.sportloketvelsen.nl
23 november Schooldamtoernooi
 www.sportloketvelsen.nl
25 november Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
27 november Velsertunnel Run
 www.velsertunnelrun.nl

www.sportloketvelsen.nl 
Sportzaken@velsen.nl 

TOERNOOI 
ORGANISEREN? 

Reserveer een sportaccommodatie

Discozwemmen is één groot feest! Iedere 2e en 4e vrij-
dag van de maand wordt er in het recreatiebad van 
zwembad De Heerenduinen discozwemmen georgani-
seerd. De jeugd van 6 t/m 14 jaar kan van 18:00-21:00 
uur uit hun dak gaan op de muziek van onze DJ. 

Verjaardagspartijtje? 
Kom discozwemmen!

Een pittige, stevige workout in het water.
Iedere woensdag- en donderdagavond.  

* E� ectieve training en hoge vetverbranding
* Pas de training aan naar eigen tempo en intensiteit
* Weinig kans op blessures

Kijk voor meer info op zwembadvelsen.nl

Aquabootcamp; 
De nieuwste trend!

Sportcongres Velsen
Donderdag 17 november 2016


