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HIGH

SPORTSTIMULERINGS-
ACTIVITEITEN

VITALITEITSCAN

Jaarlijks sturen we de vitaliteitscan naar 

verenigingen om te kijken hoe ze 

ervoor staan.

Samen met partners en verenigingen organiseren 

we activiteiten, zodat iedereen in Nissewaard kan 

sporten en bewegen.

VERENIGINGSONDERSTEUNING

Verenigingsondersteuning is de basis van het jaarprogramma sport.

ACCOUNTHOUDER

De accounthouder past n.a.v. een gesprek 

met de verenigingen ondersteuning op 

maat toe.

HIGH FIVE
AMBASSADEURS

De ambassadeurs zijn actief in 

wijken en op scholen.

VITALE VERENIGING
OVER DE FINISH

De club is vitaal op organisatorisch, 

bestuurlijk, financieel, accommodatie-, 

leden- en vrijwilligersgebied.

DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING

Feedback wordt vertaald naar een trainingsaanbod, 

themagerichte ondersteuning of 1-op-1 begeleiding.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met: combinatiefunctionaris@nissewaard.nl

duurzaam
duurzaam

IN HET ONDERWIJS 

Jeugd en jongeren beleven de natuur in hun eigen schoolomgeving.

We maken duurzaamheid tastbaar door onderzoekend en ontdekkend 

leren voor primair en voortgezet onderwijs.

Beleef, leer & doe mee
voor een natuurrijke
 en duurzame buurt

JAARPROGRAMMA

Natuurbeleving,  het delen van kennis en inzicht en bewust-

wording zijn de basis van het jaarprogramma natuur. 

Hierbij staan de thema's natuurbeleving en duurzaamheid

centraal. Een voedingsbodem voor natuurinitiatieven ontstaat.

IN DE WIJK

- Ondersteunen van duurzame initiatieven van inwoners in 

 samenwerking met partners.                 

- Aansluiting zoeken bij lokale natuur- en duurzaamheids-

 activiteiten en evenementen.

IN DE BOEKENBERG

We maken duurzaamheid zichtbaar en tastbaar door activiteiten te 

initiëren en mensen samen te brengen. Ook zijn er tentoonstellingen 

over natuur en duurzaamheid in de Boekenberg.

PARTICIPATIE IN NATUUR 
EN DUURZAAMHEID  

Inwoners komen in beweging en dragen op een positieve 

manier bij aan natuur en duurzaamheid.

Neem contact op met: combinatiefunctionaris@nissewaard.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 
combinatiefunctionaris@nissewaard.nl

ONTWIKKELING

Samen houden we de ontwikkeling in de wijk in de gaten. 

We letten hierbij extra op duurzaamheid, samenwerking 

en zelfstandigheid.

VERBINDEN EN NETWERKEN

Wij brengen organisaties en inwoners bij elkaar om initiatieven 

in de wijk te realiseren.

ONDERSTEUNING DOOR O.A.

• Financiële middelen zoals subsidie

• Training/ontwikkeling van vrijwilligers (organisaties)

• Informatie / advies over evenementen vergunningen of melding activiteiten in de wijk.

• Materialen (tenten, tafels, banken, etc.)

Samen aan de slag
 voor jouw buurt

ACTIVITEITEN 

Activiteiten die een bijdrage leveren aan een veilige en 

gezellige buurt worden extra gestimuleerd. 

Denk bijvoorbeeld aan de Burendag, opruimacties of 

andere eigen initiatieven voor,  door en met bewoners.

             

VERENIGINGSONDERSTEUNING 

We ondersteunen verenigingen op het gebied van organisatie, 

bestuur,  financiën, leden en vrijwilligers.

ACCOUNTHOUDER EN DESKUNDIGHEIDBEVORDERING 

De accounthouder biedt a.d.h.v. feedback van cultuuraanbieders ondersteuning op 

maat aan. D.m.v. trainingsaanbod, themagerichteondersteuning en 1-op-1 begeleiding.

Ervaar, ontdek je cultuurtalent 
& inspireer anderen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: combinatiefunctionaris@nissewaard.nl

CULTUURSTIMULERINGSACTIVITEITEN 
EN PROJECTEN

Samen met bewoners, partners en cultuuraanbieders organiseren we activiteiten

en projecten, om cultuurparticipatie te bevorderen.

CULTUUR EN ONDERWIJS

We bereiken de jeugd met een cultuureducatie programma 

i.s.m. lokale cultuuraanbieders en professionals.

De vraag vanuit het onderwijs is leidend.

PODIUM BIEDEN

Cultuuraanbieders presenteren zich via (culturele)

evenementen en projecten.

VITALITEITSCAN

We sturen de vitaliteitscan jaarlijks naar cultuuraanbieders 

om te kijken hoe ze ervoor staan.

HIGH

HIGH

Nissewaard

Gezond gelukkig en  
veilig leven in Nissewaard
Contactgegevens: combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
Website: www.actiefinnissewaard.nl
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