
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Uw kind komend schooljaar gratis kennis laten maken met 
verschillende soorten sporten? Dat kan! Van 26 september 
tot 30 oktober 2022 is het mogelijk om een maand lang 
kosteloos te sporten bij één of meer dere Amstelveense 
sportverenigingen. Denk aan: voetbal, zwemmen, korfbal, 
rugby, dansen, vechtsporten en nog veel meer!  

Sporten is gezond
Plezier beleven aan sporten en regelmatig bewegen  
is goed voor kinderen en jongeren. Lid zijn van een  
vereniging en wekelijks sporten helpen daarbij.  
Gemeente Amstelveen en AmstelveenSport hopen  
dat uw kind tijdens de sportmaand een sport vindt waar 
zij/hij enthousiast van wordt. 

Meer informatie

Voor kinderen/jongeren uit Amstelveen

Voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool

Voor jongeren in klas 1 en 2 van de middelbare school

Die nog niet lid zijn van een sportvereniging

Verenigingen die mee doen en meer informatie is te 
vinden op www.amstelveensport.nl/sportmaand 

Aanmelden is verplicht

Van 26 september tot 30 oktober

Mail voor vragen naar info@amstelveensport.nl 

Financiële hulp
Is uw kind enthousiast, maar heeft u na deze gratis 
maand geen geld om het sporten te betalen? Dan is er 
financiële hulp. Via de gemeente is het mogelijk om 
hiervoor een vergoeding van € 250,- te krijgen. Daarvan 
kunnen de jaarcontributie en de benodigde sportkleding 
betaald worden. Om voor deze vergoeding in aanmer-
king te komen, gelden een aantal voorwaarden.  
Op www.amstelveen.nl/minima leest u daar meer  
over en kunt u de vergoeding aanvragen. Wilt u hulp  
bij het aanvragen? Neem gerust contact op met het  
Amstelveenloket via 020-540 49 11. 

Frank Berkhout: De gezondheid van de Amstel-
veense jeugd staat hoog op het prioriteitenlijstje 
van de gemeente. En gezonde kinderen bewegen 
meer. Daarom organiseert de gemeente Amstelveen 
samen met een groot aantal sportverenigingen een 
sportmaand in september/oktober.

Doel is om zoveel mogelijk jongeren (weer) aan het 
sporten te krijgen. Daarom mogen ze een maand 
kosteloos kennismaken met een sport

Wij wensen uw kind veel sportplezier! 
AmstelveenSport
Gemeente Amstelveen


