Op zoek naar nieuwe leden? Dan is dit je kans!
Beste sport- of cultuuraanbieder,
Sjors Sportief & Sjors Creatief gaan (weer) van start in Uden! Dat betekent dat duizenden kinderen in deze regio de kans krijgen
om kennis te maken met jouw aanbod. Tenminste, als je meedoet natuurlijk! In deze brief praat ik je bij.

Over Sjors Sportief en Sjors Creatief
Al in ruim 100 gemeenten zorgen Sjors Sportief & Sjors Creatief er elk jaar voor dat basisschoolleerlingen kennismaken met het
complete sport- en cultuuraanbod bij hen in de buurt. Dat is belangrijk, want zo worden ze gestimuleerd om zich te ontwikkelen.
Maar ook voor jou en je organisatie is dit een kans. De ervaring leert namelijk dat 15% van de kinderen na de kennismakingslessen
lid wordt. Het enige wat je hoeft te doen is het volgende:
•

Je gratis aanmelden via www.guusbeweegtje.nl

•

Ons de hele inschrijving laten regelen

•

De kinderen een te gekke kennismaking bieden!

Het programma in Uden
Vanaf nu kun je je activiteiten aanmelden op www.guusbeweegtje.nl
Deze activiteiten kunnen het hele schooljaar door plaatsvinden; het is aan
jou om te bepalen wat het beste uitkomt.

Wij zorgen voor promotie
Als op 10 juni het aanmelden van de activiteiten sluit, gaan wij voor
je aan de slag. We maken dan een kleurrijk boekje waarin we de
activiteiten op een rij zetten. Deze ‘bewaargids’ delen we uit aan alle
basisschoolleerlingen in Uden. Daarnaast zorgen we geregeld voor een

Dit moet je doen
Ga naar
www.guusbeweegtje.nl
Log in (of registreer je eerst)
Voeg stap voor stap je
activiteiten toe
Het toevoegen van activiteiten spreekt
voor zich. Heb je toch nog vragen? Dan
bel of mail je ons gewoon.

nieuwsbrief of flyer met het aanbod.
De kinderen kunnen zich op de website aanmelden. Elke aanmelding
komt keurig per mail bij je binnen, zodat jij de kennismakingslessen kunt

Tip voor extra aanmeldingen

organiseren. Kortom: wij geven de voorzet, jij kopt ‘m in! Aanmelden kan
Schrijf een enthousiaste tekst en voeg

tot 10 juni. Doe je ook mee?

een sprekende foto toe. Daarmee komt je
activiteit tot leven en wordt de kans op

Met sportieve en creatieve groet,

inschrijvingen groter!

Mariëlle Zijlstra		

Antonio Almeida

info@guusbeweegtje.nl

info@kunstenco-uden.nl

06 82 68 50 26		

0413 26 22 85

De planning
Tot 10 juni 2021

Je kunt je activiteiten tot deze datum aanmelden via www.guusbeweegtje.nl
(Doe het meteen, dan weet je zeker dat je deze kans niet mist!)

17 juni 2021			
22 sept. 2021 vanaf 14:00 uur
Vanaf 27 sept. 2021 tot juli 2022

Je ontvangt een mail van ons, zodat je je eigen pagina kunt controleren.
Kick-off! De kinderen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven.
Hopelijk maken veel kinderen in deze periode kennis met jouw activiteit(en)!

De spelregels
Jij bepaalt
•

Je bepaalt zelf het aantal lessen, de data en tijden (houd wel rekening met schooltijden).

•

Je bepaalt zelf hoeveel kinderen mee kunnen doen.

•

Het is natuurlijk prima als de nieuwe kinderen aansluiten bij een bestaande groep.

Meerdere disciplines mag
•

Als je meerdere disciplines aanbiedt, mag je deze als aparte activiteiten aanmelden.

•

Hierbij geldt een richtlijn van drie activiteiten welke we in het boekje mee kunnen nemen.

•

Er mogen het gehele jaar door onbeperkte activiteiten aangeboden worden, waarop ook online ingeschreven wordt.

Gratis werkt het best
•

De ervaring leert: gratis activiteiten krijgen meer
inschrijvingen.

•

Een kleine vergoeding vragen mag wel (bijvoorbeeld voor
materiaalkosten).

•

Betalingen verlopen via ons platform.

•

Je krijgt aan het einde van het schooljaar uitgekeerd.

De website waar jouw aanbod
straks ook op staat!

Het Sjorsboekje: razendpopulair
in heel Nederland!

