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wie zijn wij?

De Nationale Sportweek groeit 
Ruim 850.000 mensen brachten tijdens de Nationale Sportweek 2012 een bezoek aan 
meer dan 6.800 activiteiten. 161 gemeenten organiseerden een lokale Sportweek en 
1.300 sportorganisaties deden mee. 
Bron: nationalesportweek.nl

Weet u al hoe u de activiteiten voor uw Nationale Sportweek 2013 gaat communiceren? 
U kunt uw activiteiten op nationalesportweek.nl plaatsen..., maar Sportpas.nl biedt 
gemeenten een beter alternatief.

www.sportkeuzewijzer.nl
Naast Sportpas.nl heeft Sportscan 
ook de Sportkeuzewijzer ontwik-
keld. Dit is een online tool die kin-
deren helpt bij het ontdekken van 
een sport die bij hen past! Deze site 
kan per gemeente op maat worden 
gemaakt, waardoor sportaanbieders 
in de buurt getoond worden. Voor 
gemeenten met een licentie op 
sportpas.nl is deze dienst gratis.

Per gemeente doneren wij x 25,- aan het Jeugdsportfonds. 
Ga naar www.sportkeuzewijzer .nl en selecteer Vlaardingen voor een demonstratie. 

Maak vrijblijvend een afspraak met 
Sportscan om de mogelijkheden van 
Sportpas.nl en Sportkeuzewijzer.nl 
voor uw gemeente te demonstreren.



Waarom trekt sportpas.nl niet samen op met de Nationale Sportweek?
Dat is ook ons idee. We hebben twee jaar geprobeerd onze ideeën te bespreken om 
de samenwerking aan te gaan. NOC*NSF maakt pas op de plaats en kiest voor haar 
eigen systeem. 

Het alternatief van Sportpas.nl biedt u geavanceerde functies voor communicatie, 
promotie en  registratie! Sportscan maakt de sportpas.nl-site voor uw gemeente op 
maat. Daardoor is de site herkenbaar als uw eigen product. In de maanden voor de 
Nationale Sportweek vraagt u sportaanbieders hun aanbod op de site te plaatsen
en te beheren. In uw communicatie verwijst u naar de site en presenteert u alle 
activiteiten in die week. Via de nieuwsbrief functionaliteit informeert u alle 
sportaanbieders, scholen en deelnemers over de naderende activiteiten.

Bezoekers van uw site vinden alle informatie over de activiteit en achtergronden van 
de sport. Uiteraard kunnen deelnemers zich direct inschrijven voor de activiteiten.
Kijk voor een impressie van de Nationale Sportweek 2013 op de website van Sportpas
www.sportpas.nl/arnhem

Met Sportpas.nl krijgt u dé tool in handen om samenwerking tussen partijen 
eenvoudig te stroomlijnen. Eindelijk een praktische site die je als combinatie-
functionaris of buurtsportcoach echt helpt! Neem contact op met Sportscan voor 
een presentatie van het concept.

 

Kinderen kunnen een profiel aanmaken en 
vrienden uitnodigen om mee te doen aan 
een activiteit

Waarom sportpas.nl inzetten voor uw Nationale Sportweek?
 hoge attentiewaarde omdat veel gemeenten deelnemen
 eenvoudig alle activiteiten presenteren in één overzicht
 toepassingsmogelijkheden voor monitoring en evaluatie
 gemakkelijk in gebruik
 altijd actueel aanbod en groot bereik
 deelnemers nodigen elkaar uit om mee te doen
 eenvoudige communicatie tussen gemeente, aanbieder en deelnemers
 mensen ervaren eenvoudig nieuwe sporten

hoe werkt sportpas.nl?
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Uniek op sportpas.nl is de uitgebreide 
omschrijving van meer dan 100 sporten 

in beeld en woord. 
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