
 

 

 

Hallo ouders/verzorgers, 

 

 

Ieder kind/jongere heeft het recht om de sport/hobby uit te oefenen die hij of zij leuk vindt. 

Ook kinderen die misschien net iets anders zijn dat het gemiddelde kind. Zij hebben soms iets extra of 

andere begeleiding nodig. Dit doel willen we in Elburg halen. Het doel staat in het Sportakkoord van de 

gemeente welke eind 2020 ondertekend is door een aantal verenigingen en organisaties in de gemeente 

Elburg.  

 

Op dit moment is het zo dat lang niet alle kinderen/jongeren de sport of hobby kunnen doen die ze leuk 

vinden. Om hiervoor te zorgen is er de werkgroep “Inclusief sporten” opgericht. In deze werkgroep zijn 

een aantal verenigingen en organisaties aanwezig die hiermee aan de slag zijn. 

 

Om te kunnen bepalen aan welke sport en hobby er behoefte is hebben wij uw hulp nodig. Wij zouden 

graag van u en uw zoon en dochter horen welke sport en/of hobby hij of zij zou willen uitoefenen. Zodra 

wij zicht hebben op waar de behoefte ligt, kunnen we aan de slag om een passend aanbod te realiseren.  

 

Mocht bovenstaande van toepassing zijn voor uw zoon of dochter dan willen we u vriendelijk verzoeken 

om de antwoorden op onderstaande vragen voor 30 september te mailen naar rico.smit@elburg.nl of 

ingevuld in te leveren bij de administratie van school. 

 

 

1. Is er een sport en/of hobby die uw zoon of dochter graag zou willen doen? Zo ja, welke sport of 

hobby? 

 

 

2. De reden dat het op dit moment nog niet lukt om de sport en/of hobby uit te oefenen is: 

 

 

3. Welke hulp/begeleiding heeft uw zoon of dochter nodig om deze sport en/of hobby uit te 

kunnen oefenen? 

 

 

4. Vindt u het goed dat wij n.a.v. deze brief contact met u opnemen te kunnen spreken over het 

ontwikkelen van inclusief sporten.      Ja/Nee 

 

 

5. Zou een vorm van Sport & Spel waarbij verschillende sporten in roulatie worden aangeboden 

uw zoon/dochter aanspreken? 

 

 

6. Ik heb nog de volgende vragen, tips, adviezen en opmerkingen voor de werkgroep “Inclusief 

sporten:” 

 

 

 

Naam   : 

Emailadres  : 

Telefoonnummer : 

 

 

Alvast bedankt voor uw deelname. 

 

Rico Smit  

namens de Werkgroep “Inclusief sporten” Elburg 

mailto:rico.smit@elburg.nl

