
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Uitnodiging 
In gesprek over toegankelijkheid en communicatie aangepast sporten 

Woensdag 7 oktober 2020           

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nog meer inwoners met een 

beperking gaan sporten? Dat willen we graag met jou bespreken! 

 

Op woensdag 7 oktober 2020 van 19.00 tot 21.15 uur organiseert 

SportUtrecht samen met de gemeente Utrecht een bijeenkomst waarin 

we in gesprek willen gaan met jou als sportclub, sporter/ouder van de 

sporter met een beperking over: 

 De toegankelijkheid van de sportclub 

 De communicatie van SportUtrecht omtrent aangepast 

sporten.  

 

Graag horen we van jou hoe het is met de toegankelijkheid van je 

sportclub. Wat is de huidige situatie en zou je iets anders willen zien? 

Heb je goede ervaringen die voor andere sportclubs als voorbeeld 

kunnen dienen? Deel je tips en tops met de sportclubs, met elkaar en 

de gemeente Utrecht. 

De consulenten aangepast sporten van SportUtrecht helpen inwoners 

met een beperking uit Utrecht met hun sportwensen.  

Belangrijk hierbij is om zoveel mogelijk mensen met een beperking te 

bereiken over het aangepast sportaanbod en evenementen.  

De vraag is: Welk middel kunnen we hiervoor het beste gebruiken? En 

op welke manier kunnen we dit het beste aanpakken? Graag gaan we 

met jou als ervaringsdeskundige in gesprek over communicatie.   

 

Het programma is als volgt: 

 18.45 - 19.00 uur: ontvangst met koffie en thee. 

 19.00 - 19.15 uur: gezamenlijke opening. 

 19.15 - 20.00 uur: gespreksronde 1: toegankelijkheid of 

communicatie aangepast sporten. 

 20.00 - 20.15 uur: korte wissel pauze. 

 20.15 - 21.00 uur: gespreksronde 2: toegankelijkheid of 

communicatie aangepast sporten.  
 21.00 - 21.15 uur: afsluiting. 

 

 Locatie 

Het kantoor van SportUtrecht, ingang noord van het stadion 

Galgenwaard (rechts naast de hoofdingang).  

Herculesplein 209, 3584 AA te Utrecht.  

De bijeenkomst vindt coronaproof plaats op 1,5 meter.  

Parkeren 

Je kunt parkeren op de parkeerplaats voor het gebouw. Je krijgt bij 

het verlaten van het gebouw een uitrijkaart van ons.  

Aanmelden 

Klik hier en meld je uiterlijk aan voor 30 september 2020.  

Aanmelden is verplicht en er is plek voor maximaal 20 personen.  

Vragen? 

Neem voor meer informatie contact op met Femke Cordova via: 

Femke.cordova@sportutrecht.nl / 06-19499450 (di. t/m vr.) 

https://www.formdesk.com/sportutrecht/Bijeenkomst-AangepastSporten7-10-2020

