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Verenigingsondersteuning
Met bijna 20 verschillende sportverenigingen mag de gemeente
Putten zich een sportieve gemeente noemen. Sporten in combinatie
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met een sterke verenigingscultuur wordt steeds belangrijker, beseffen
ook de sportverenigingen. Meerdere verenigingen in Putten hebben
uitgesproken dat ze graag meer willen betekenen voor de omgeving,
voor de kinderen. Toch is er wel behoefte aan ondersteuning op
bijvoorbeeld technisch gebied, vrijwilligersgebied of communicatie.
De combinatiefunctionaris verenigingsadvies staat de
sportverenigingen in Putten bij en ondersteunt ze o.a. in de
bovenstaande punten. Mede door de samenwerking tussen de
combinatiefunctionaris en volleybalvereniging OMS vindt er dit jaar
voor het eerst het OMS schoolvolleybaltoernooi plaats en zijn er
verschillende ondersteuningstrajecten ingezet bij sportverenigingen
over o.a. vrijwilligersbeleid, jeugdgerichtheid, sponsoring, organisatie

Meer

informatie op
www.jongputten.nl

van evenementen etc. Meer weten over wat de
combinatiefunctionaris verenigingsadvies voor uw vereniging kan
betekenen? Neem dan contact op met Lisette van de Kieft of kijk op
de website van JongPutten.

of volg ons:
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Activiteitenkalender oktober 2012
3 oktober Kickboksen

|

12 t/m 20 jaar

|

18:00 uur - 20:00 uur

16 oktober Minivoetbal

|

Groep 1,2 en 3

|

10:00 uur - 12:00 uur

16 oktober Meidenvoetbal

|

Groep 5 t/m 8

|

14:00 uur - 16:00 uur

17 oktober Zaalvoetbaltoernooi

|

8 t/m 16 jaar

|

09:30 uur - 17:00 uur

18 oktober Sportinstuif

|

Groep 3 en 4

|

13:00 uur - 14:00 uur

22 okt, 29 okt en 5 nov Volleybal |

Groep 4, 5 en 6

|

17:00 uur - 18:00 uur

24 okt en 31 okt Golf

Groep 3 t/m 8

|

14:00 uur - 16:00 uur

|

Herfstvakantie
Van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19
oktober is het herfstvakantie! Een week
1 t/m 7 oktober is het de Week van de Opvoeding.

vrij, geen school en volop de tijd om mee

Deze week zorgt voor positieve aandacht voor opvoeden. Op

te doen aan allerlei leuke sport- en

woensdagavond 3 oktober is het thema “Kom en test jou weerbaarheid!

spelactiviteiten in Putten! JongPutten pakt

Hoe verweer jij je tegen alcohol, drugs en social media?”

goed uit met op dinsdag 16 oktober voor

De avond wordt georganiseerd door JongPutten en Jeugd-Punt waarbij

het eerst een activiteit voor de

voorlichting op een interactieve manier wordt afgewisseld met kickboksen!

allerjongsten uit groep 1 t/m 3,

Alle jongeren tussen 12 en 20 jaar zijn welkom tussen 18:00 uur en 20:00

MINIVOETBAL bij SDC! ’s Middags

uur in het Groevenbeek Putten. Opgeven kan via info@cjgputten.nl

kunnen de meiden hun lol niet op bij het
MEIDENVOETBAL van 14:00 uur tot

Een totaal overzicht van alle activiteiten in de Week van de Opvoeding vind

16:00 uur.

je op www.cjgputten.nl

Schoolsport kalender
Eind september 2012 is in de gemeente Putten voor het eerst de schoolsport
kalender geïntroduceerd. De schoolsport kalender is ingericht om een
overzichtelijk schoolsport aanbod te creëren voor gebruikers (scholen) en de
aanbieders (sportorganisaties). Op deze wijze kan bij het opzetten en

Woensdag 17 oktober is het beroemde

plannen van (nieuwe) activiteiten rekening worden gehouden met het reeds

en beruchte ZAALVOETBALTOERNOOI

bestaande aanbod.

weer terug voor jeugd van 8 t/m 16 jaar
en op donderdag 18 oktober is er voor

Op de digitale kalender treft u een duidelijk overzicht van de activiteiten die

groep 3 en 4 een SPORTINTSTUIF! Alle

gedurende het schooljaar worden georganiseerd. Bekijk de digitale

informatie tref je op onze website. Schrijf

schoolsport kalender op http://www.jongputten.nl/schoolsportkalender

je in en wees er bij!

Informatie
Bezoekadres
Postcode
Telefoon

Jacob Catsstraat 70a
3881 XR Putten
06-30994018

Internet
www.jongputten.nl
Algemeen e-mail adres lvdkieft@putten.nl
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