
 
 

 
 

 

 

SPORTLOKET 

Sinds kort heeft Heerhugowaard een sportloket. Dit is een verzamelpunt voor alles wat met sport te 

maken heeft. De inwoners van Heerhugowaard kunnen hier relevante informatie over 

sportverenigingen en het ongereguleerde sporten vinden. Vragen die de inwoners hebben kunnen 

worden gesteld op het bijbehorende e-mailadres: sportloket@heerhugowaardsport.nl. 

Sportverenigingen kunnen hun acties en evenementen hierop delen. 

Sport gerelateerde communicatie voor sportverenigingen gaan vanaf heden ook via het sportloket. 

Om de communicatie voor verenigingen gemakkelijker te maken gaat dit zoveel mogelijk via het 

sportloket. Vanaf hier wordt de vraag in één keer doorgezet naar de juiste persoon of wordt vanuit 

het loket al beantwoordt. Hiermee willen we voorkomen dat men van het kastje naar de muur 

gestuurd wordt met hun vragen. Op de pagina van het sportloket wordt ook relevante informatie 

geplaatst voor verenigingen. Denk hierbij aan acties. Een aantal zaken kunnen echter wel gewoon 

rechtstreeks gevraagd  worden. Hieronder een lijstje van belangrijke e-mailadressen: 

Vragen over verhuur gerelateerde zaken:  

verhuur@heerhugowaardsport.nl 

Vragen over korte termijn onderhoud en accommodatie gerelateerde zaken: 

beheerenonderhoud@heerhugowaardsport.nl  (vragen over ontwikkeling en verduurzaming etc.  

mogen naar het sportloket) 

Vragen over beleid- en politiek gerelateerde zaken: 

l.mulder@heerhugowaard.nl 

Alle andere onderwerpen kunnen worden gesteld via: 

sportloket@heerhugowaardsport.nl  

Houd dus goed de pagina van het sportloket in de gaten. Als uw vereniging hier ook wat op wilt 

plaatsen zoals bijvoorbeeld informatie over de mogelijkheid van proeftraining en de 

aanmeldinformatie hiervoor dan kan dit ingezonden worden naar 

sportloket@heerhugowaardsport.nl dit zal dan op de pagina geplaatst worden. Ook als een 

vereniging een actie heeft of bijvoorbeeld een nieuwe doelgroep start kan dit worden vermeld. Het 

sportloket is er voor verenigingen en voor de sport, maak hier gebruik van! 

 

HEERHUGOWAARD SPORT N.V. EN AFDELING SPORT EN BEWEGEN 

Naast mogelijkheden via het loket zijn er ook veel mogelijkheden voor verenigingen om via 

Heerhugowaard Sport N.V. iets extra’s te doen. De afdeling Sport en Bewegen biedt veel 

verschillende activiteiten aan voor veel verschillende doelgroepen. Verenigingen kunnen zich hierbij 

aansluiten om via deze weg wat extra promotie te maken. Hieronder een kort overzicht van de 

activiteiten die Sport en Bewegen aanbiedt. 

Voor ouderen: 

- Walking voetbal    -      Ouderen gym  

- Wandelbootcamp   -      Training In Balans  
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Voor scholen: 

- Gymlessen op bijna alle basisscholen 

- Pauze sporten  

- Ontdek talent (Blosse initiatief extra gym) 

- Buitenschoolse opvang  

Voor kinderen: 

- Wijksport in veel verschillende wijken 

- Sportieve vakantie activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar in samenwerking met 

verenigingen (elke schoolvakantie) 

- Sportroulette in samenwerking met verenigingen  

- Weerbaarheidstrainingen  

Voor mensen met een (lichte) lichamelijke of verstandelijke beperking: 

- Jaarlijkse sportdag 

- Sportroulette aangepaste sporten in samenwerking met verenigingen 

- Zomerweek organiseren 

Bij alle activiteiten die beschreven staan, zijn samenwerkingen mogelijk om u als vereniging te 

introduceren bij een nieuwe doelgroep of om gewoon een keer een gastles of clinic te geven. Als u 

graag bij één van de verschillende activiteiten aan zou willen sluiten, of zelf nog een leuke activiteit 

weet die we zouden kunnen oppakken, kunt u dit met uw combinatiefunctionaris opnemen of het 

sportloket mailen. 

 

COMBINATIEFUNCTIONARIS  

Aan alle verenigingen is een combinatiefunctionaris gekoppeld. Combinatiefunctionarissen in de 

sector sport zijn er om sport overkoepelend te werk te gaan. Dit betekent dat ze zich niet alleen maar 

focussen op één deel van de sport maar op meerdere kanten van de sport. Deze zijn allen in dienst 

bij Heerhugowaard Sport N.V. en zullen vanaf heden actief betrokken zijn bij gereguleerde sport in 

Heerhugowaard. Dit betekent dat de combinatiefunctionaris die aan uw vereniging gekoppeld is, uw 

vaste contact persoon is namens Heerhugowaard Sport N.V.. 

Wat kan de Combinatiefunctionaris (CF) voor uw vereniging betekenen:  

- Via korte lijnen over simpele vraagstukken sparren 

- Promotie kan verspreid worden via de CF 

- De CF brengt u op de hoogte van activiteiten of projectweken e.d. van Heerhugowaard Sport 

N.V. 

- De CF kan uw trainers met tips en tricks ondersteunen op pedagogisch/didactisch gebied 

(alle CF’s zijn ALO afgestudeerd of hebben zeer ruime ervaring in het lesgeven) 

- De CF zal jaarlijks (voor zo ver mogelijk) minimaal één bestuursvergadering bijwonen waarbij 

deze vanuit Heerhugowaard Sport N.V. kan adviseren en kan horen wat er speelt en wat u als 

vereniging bezig houdt 

 



 
 

 
 

 

 

 

In essentie is de CF een directe schakel die de sportverenigingen linken aan Heerhugowaard Sport 

N.V. met als doel om uw vereniging zo goed mogelijk te ondersteunen en in samenwerking met het 

sportloket alles op het gebied van communicatie zo helder mogelijk te maken. Een vast 

aanspreekpunt in de CF en een vast informatiepunt in het sportloket.  

Als u nog vragen heeft kunt u bij uw CF of het sportloket terecht. 

 

 


