
 

Uitnodiging deelname JeugdSportPas 2016-2017 
 
Periode 1 is nog volop bezig, maar de voorbereidingen voor de nieuwe periode  
(periode 2: jan-maart 2017) zijn weer begonnen. Vanaf zaterdag 14 januari 2017 kunnen de activiteiten 
weer van start gaan! Hiervoor wil ik u weer uitnodigen om uw sportaanbod kenbaar te maken aan ons. 
Heeft u dit als voor deze periode aangegeven, kijk dan nog even goed of er  geen wijzigingen  hebben 
plaatsgevonden!  
 
Doel JeugdSportPas (JSP) 
JSP biedt kinderen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met diverse 
sporten bij verenigingen in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.Voor 
een klein bedrag kunnen zij meedoen aan een sport naar keuze. Ook voor hen die al een sport beoefenen 
is het leuk om kennis te maken met andere sporten. JSP is voor kinderen van 5 t/m 18 jaar die in de 
genoemde gemeenten wonen en/of naar school gaan. Via www.jeugdsportpas.nl kunnen zij zich het 
gehele schooljaar  inschrijven voor een sport naar keuze.  
 
De bijdrage die de kinderen betalen voor de cursus - die als kennismakingstarief moet gelden -  is ook 
puur voor de vereniging. Zij betalen dan ook rechtstreeks aan u als vereniging.  
Indien u interesse heeft en/of meer informatie wilt, dan staat het Team JeugdSportPas voor u klaar! 
 
Deelnameformulier 
Het deelnameformulier bestaat uit 2 tabbladen: 
● Op het 1e tabblad kunt u de algemene verenigingsgegevens invullen. 

- Hier kunt u ook aangeven of u uw sportaanbod zelf digitaal wilt gaan beheren (is niet verplicht). 
Dit houdt in dat u de cursussen zelf invoert en de kinderen tijdig op de hoogte brengt voor 
aanvang of bij wijzigingen. Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u aanvullende informatie. 

● Op het 2e tabblad kunt u het sportaanbod zo compleet mogelijk invullen. 
 
Let op! Aankomend schooljaar zullen we weer in meerdere periodes te werk gaan. Dit deelnameformulier 
is voornamelijk bedoeld voor Periode 2, januari – maart 2017. Maar mocht het rooster al voor het 
gehele schooljaar 2016-2017 bekend zijn, dan zien wij deze graag tegemoet.  
 
Logo / Foto’s 
Het sportaanbod wordt geplaatst op www.jeugdsportpas.nl. Bij dit aanbod is er ruimte voor het plaatsen 
van het verenigingslogo en enkele foto’s van de desbetreffende activiteit. Bent u in het bezit van leuke 
foto’s van uw vereniging of wellicht van een JSP-cursus die is geweest, dan ontvangen wij deze dan ook 
graag van u. 
 
Mogelijkheid om te adverteren 
Ook deze periode is het weer mogelijk om een advertentie te plaatsen in het A5-magazine. De prijs voor 1 
advertentie per magazine is € 75,00 voor verspreiding naar 12.000 basisschoolkinderen en instanties in 
Gemeente Haarlem, Bloemendaal en Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Voor dit bedrag wordt de 
advertentie professioneel opgemaakt.  
Advertentie maat: 1/4 van A5 formaat 
Dan hebben wij het volgende nodig: 

- Tekst in Word 
- Beeld zo groot als mogelijk in jpeg of tiff (niet in Word!) 
- Logo als eps, pdf of psd aangeleverd 

 
Graag zien wij uw deelname voor deze nieuwe periode vóór vrijdag 21 oktober 2016 retour! Indien u 
hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Team JSP. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Jacintha van der Klugt Team JSP: 
Coördinator JeugdSportPas E:jsp@sportsupport.nl  
SportSupport T: 023-5251630 
T: 023-5260302 F: www.facebook.nl/jeugdsportpas 
E: jvdklugt@sportsupport.nl 
I: www.jeugdsportpas.nl 

http://www.jeugdsportpas.nl/
http://www.jeugdsportpas.nl/

