
Beste sport- en beweegaanbieder,Beste sport- en beweegaanbieder,  
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn al jaren een succes in de gemeente Uden en Landerd. Hierdoor krijgen 

duizenden kinderen in uw regio de kans om kennis te maken met uw aanbod. Hoe mooi zou het zijn als 

senioren voortaan dezelfde kans krijgen? Dat kan met Max Vitaal.

Uw activiteit in een boekjeUw activiteit in een boekje
Max Vitaal is een sport- en beweegstimuleringsprogramma, speciaal voor senioren. Max laat 65-plussers 

op een toegankelijke manier kennismaken met het complete sport- en beweegaanbod bij hen in de buurt. 

Met als belangrijkste doel: hen aanmoedigen om fit en actief te blijven.

Ook voor u en uw organisatie is dit een kans. De ervaring leert namelijk dat een aanzienlijk deel van deze 

doelgroep na de kennismakingslessen lid wordt. Het enige wat u hoeft te doen is het volgende:

- Uw lesaanbod gratis aanmelden via www.guusbeweegtje.nl

-  Wij maken een wervend boekwerk met daarin uw aanbod

- Wij regelen de hele inschrijving

- U biedt de senioren een onvergetelijke les

Activiteit digitaal aanmeldenActiviteit digitaal aanmelden
Verderop leest u hoe u een sport- of beweegactiviteit kunt aanmelden. Doe dit in ieder geval vóór 

1 juni 2021, want dan wordt het boekje door ons opgemaakt. U krijgt daarna uw pagina met activiteiten ter 

controle toegestuurd. En dat is het!

U doet toch ook mee?U doet toch ook mee?

Met sportieve groet,

Mariëlle Zijlstra | Programmaregisseur GUUS beweegt je

Dominique Palmen | Coördinator Landerd SpoRtZO



Tip voor extra aanmeldingen
Schrijf een enthousiaste tekst en voeg 
een sprekende foto toe. Daarmee komt 

uw activiteit in het boekje 
tot leven en wordt de kans op 

inschrijvingen groter!

Dit moet u doenDit moet u doen

- Ga naar www.guusbeweegtje.nl/aanmelden-aanbieder

- Log in (of registreer u eerst). Dit kan met het bekende

 Sjors Sportief account. Als u een nieuwe aanbieder  

 bent, kunt u zich eerst registreren.

- Voeg stap voor stap uw lesaanbod toe

Het toevoegen van uw aanbod spreekt voor zich. Heeft u toch 

nog vragen? Bel of mail ons dan gewoon: Marielle Zijlstra | m.zijlstra@SSNB.nl of bel 06 - 82 68 50 26.

De spelregelsDe spelregels

Wat hoort u in te vullen

-  U promoot uw sport-en beweegactiviteit op een leuke manier

-  U geeft inzicht in de reguliere les- en trainingstijden en op welke  

 dag van de week de les plaatsvindt. 

-  Er zijn geen specifieke data nodig. Zo kan iedereen zich altijd  

 inschrijven en met u een datum en tijd afstemmen dat de 

 deelnemer kennis komt maken met uw reguliere aanbod. 

Meerdere disciplines mag

- Als u meerdere disciplines aanbiedt, mag u deze als aparte  

 activiteiten aanmelden.

Gratis werkt het best

- De ervaring leert: gratis activiteiten krijgen meer inschrijvingen.

- Een kleine vergoeding vragen mag wel (bijvoorbeeld voor  

 materiaalkosten).

- Eventuele betalingen verlopen via de website.

De snelste weg naar nieuwe seniorenleden!De snelste weg naar nieuwe seniorenleden!


