
Beste sport- en cultuuraanbieder, 

Je ontvangt deze brief omdat Actief Almelo een beweeg- en cultuurgids gaat uitbrengen voor de inwoners van 
gemeente Almelo. Zo krijgen volwassenen in de omgeving de kans om mee te doen aan sportieve en creatieve 
activiteiten. Als je meedoet natuurlijk! In deze brief praten we je bij.

Het Actief Almelo boekje
Het Actief Almelo boekje laat volwassenen kennismaken met het complete beweeg- en cultuuraanbod bij hen in de 
buurt. Voor jouw organisatie is dit de kans om jullie aanbod uit te lichten! Het enige wat je hoeft te doen is het 
volgende:

- Je activiteit gratis aanmelden via www.actiefalmelo.nl
- Wij maken een wervende activiteitengids met daarin jouw aanbod
- Het platform faciliteert het contact tussen jouw vereniging en potentiële nieuwe leden.

Het Actief Almelo boekje wordt begin januari 2023 verspreid. Vervolgens kunnen de inwoners van onze gemeente zich 
via de website www.actiefalmelo.nl inschrijven op jouw activiteiten of contact opnemen met jouw organisatie. De 
beweeg- en cultuurgids zal uitgebracht worden voor 2 kalenderjaren, namelijk 2023 en 2024.

Activiteit digitaal aanmelden
Verderop lees je hoe je een sportieve of culturele activiteit kunt aanmelden. Deze is daarna dus te  bewonderen op de 
website én in het Actief Almelo boekje. Meld uw activiteit in ieder geval aan vóór 20 november 2022 op 
www.actiefalmelo.nl, dan gaan wij voor je aan de slag om alle activiteiten te gieten in een kleurrijke activiteitengids.

Jij doet toch ook mee?

Actieve groet,  

Luc Nijhuis |  buurtsportcoach beweegaanbod - l.nijhuis@sportbedrijfalmelo.nl
Quinta Clason | Cultuurmakelaar Almelo - quinta@culuurinalmelo.nl

Beweeg- en cultuurgids Almelo



De spelregels  
Jij bepaalt 
- Je bepaalt zelf hoeveel reguliere lessen of 

activiteiten je toevoegt.
- Je bepaalt zelf hoeveel deelnemers mee 

kunnen doen.

Meerdere disciplines mag
- Wil je in het boekje? Vul dan in ieder geval één 

reguliere actviteit toe. Twijfel je over wat je toe 
kuntvoegen, check ons voorbeeld in de bijlage óf 
neem contact op met Luc.

- Voeg als organisatie al je aanbod toe dat valt 
onder de categorieen ‘ouderenaanbod’,
‘passend sporten’ of ‘leefstijl’.

- Je mag tot en met 31 december 2024 activiteiten 
aanbieden.

De planning

20 november: 

21 november:   

9 januari:

Je kunt je activiteiten tot deze datum aanmelden via www.actiefalmelo.nl.

Je ontvang een mail van ons, zodat je je eigen pagina kunt controleren. 

Kick-off! De volwassenen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven óf contact opnemen.

Het boekje heeft een looptijd van 9 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Ga naar www.actiefalmelo.nl
Dit is de plek waar je al je activiteiten 
aanmeldt. Als je op tijd bent, worden ze 
meegenomen in het boekje, anders staan 
deze altijd online op de website.

Log in op de website (of registreer)
Maak indien nodig een account aan. Je kunt 
meerdere gebruikers toevoegen aan het 
aanbiedersaccount

Klik op activiteit toevoegen
Kies altijd voor het juiste project. Kies voor 
18+ (met boekje). 

Voeg een foto en promotietekst toe
Om zo goed mogelijk in het boekje voor de 
dag te komen, is het leuk om een triggerende 
promotietekst te schrijven. Voeg ook een 
leuke foto toe die een goede indruk geeft van 
de activiteit.

Aantal deelnemers en wachtlijst
Zodra het maximum aantal deelnemers is 
bereikt kan er niet meer ingeschreven worden. 
Indien gewenst kun je een wachtlijst activeren. 

Voor de succesmeting van het project is 
het van belang dat de inschrijvingen via 
het platform verlopen. We verwachten dat 
ouderen/senioren moeite hebben met het 
digitaal inschrijven. Daarom vragen we 
jullie om met hen telefonisch of per e-mail 
contact te leggen en afspraken te maken. 
Het aantal inschrijvingen zullen jullie 
zelf moeten bijhouden en kunnen via de 
evaluatieformulieren gecommuniceerd worden 
aan ons.

Inschrijvingen verlopen zoveel als 
mogelijk digitaal




