
 

 

 Een jaar lang gratis sporten! 

Een dieptepunt in de conditie een hoogtepunt in de corona kilo’s, het gemis van gezellig 

samen sporten, zo kan iedereen wel een reden bedenken om straks weer lekker sportief aan 

de slag te gaan! Om het sporten in eigen dorp te bevorderen en te laten zien wat er allemaal 

wel niet mogelijk is in ons prachtige nieuwe, nauwelijks gebruikte, gymzaal komen we met 

een mooie actie!  

We zijn een gezonde stichting en hebben door o.a. het uitblijven van een grootse opening 

wat reserves opgebouwd die we op een sportieve manier terug willen laten vloeien naar het 

dorp. We noemen het ons ‘promotiepotje’ met als doel ‘binnensport weer op de kaart in 

Raerd!’ 

De actie bestaat uit twee delen: 

Ten eerste: Alle Raerder sportverenigingen (zonder commercieel oogmerk) hoeven in de 

periode van 15 augustus 2021 t/m 15 augustus 2022 geen zaalhuur te betalen voor de 

gebruikte uren.  We hopen hiermee het sporten weer te bevorderen en dat de verenigingen 

door deze kostenbesparing weer wat vet op de ribben krijgen (vereniging wel, leden 

natuurlijk niet door het sporten      ) 

Ten tweede: Alle Raerders mogen een aanvraag indienen voor een sportieve activiteit in de 

gymzaal. De zaalhuur wordt niet berekend en vanuit het promotiepotje kan het benodigde 

materiaal en/of de instructeur/begeleiding voor de clinic of reeks lessen betaald worden. 

Voorwaarde hierbij is wel dat de sportieve activiteit toegankelijk moet zijn voor alle 

Raerders. Dus de activiteit moet in de dorpskrant en eventueel via andere media worden 

aangeboden.  

Dus heb je altijd al eens aan korfballen, wallballen, volleyballen, koersballen, tafeltennissen, 

dansen, zaalvoetballen, walking voetballen, klimmen, judoën, boksen, karate, worstelen, 

sumo, gewicht heffen, bodybuilding, schermen, Kendo, tai-chi, ballet, freerunning, turnen of 

wat dan ook willen doen, nu is je kans en het is GRATIS! 

De organisatie van de clinic of lessen ligt volledig bij de aanvrager, wij faciliteren de zaal en 

de kosten. 

Heb je een leuk idee stuur dit dan per mail (Sportenbewegenraerd@gmail.com) naar ons toe 

ovv promotiepotje. Je krijgt dan z.s.m. bericht van ons zodat je de activiteit kunt gaan 

plannen en deelnemers kunt werven.  

We wensen iedereen alvast een fijne zomer toe en hopen vele van jullie vanaf 

augustus/september te kunnen verwelkomen in de gymzaal van Raerd. 

 

Atte, Ton, Gretha, Sjoerd, Wijnand, Ymie namens St. Sport en Bewegen Raerd 
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