Op zoek naar nieuwe leden? Dan is dit uw kans!
Beste aanbieder,
‘Sjors, ontdek je talent!’ gaat weer van start in Woerden! Dat betekent dat alle basisschoolleerlingen uit de hele gemeente
Woerden weer de kans krijgen om kennis te maken met uw aanbod aan creatieve, sportieve, technische, natuurlijke of op een
andere manier uitdagende aanbod. Tenminste, als u ook meedoet! Via deze brief leest u hoe u ook mee kan doen.

Over ‘Sjors, ontdek je talent!’
Ook het afgelopen jaar konden er weer ontzettend veel
basisschoolleerlingen kennismaken met het complete sport- en
cultuuraanbod bij hen in de buurt. Dat is belangrijk, want zo worden ze
gestimuleerd om zich te ontwikkelen en ontdekken de kinderen hun eigen
talenten, vaardigheden en interesses. Maar ook voor u en uw organisatie

GA NAAR WWW.INWOERDEN.NL

Dit is de plek waar u al uw activiteiten
aanmeldt. Als u op tijd bent, worden ze
meegenomen in het boekje, anders staan
deze altijd online op de website.

is dit een kans. De ervaring leert namelijk dat 15% van de kinderen na
de kennismakingslessen lid wordt. Het enige wat u hoeft te doen is het
volgende:

LOG IN OP DE WEBSITE (OF REGISTREER)

•

U gratis aanmelden via www.inwoerden.nl

•

Schrijf een leuke tekst zodat kinderen enthousiast worden

Maak indien nodig een account aan. U kunt
meerdere gebruikers toevoegen aan het
aanbiedersaccount

van uw aanbod.
•

De kinderen een te gekke kennismaking bieden!

Het programma in Woerden
Vanaf nu kunt u uw activiteiten aanmelden op
www.inwoerden.nl. De activiteiten kunnen starten vanaf 22 oktober en
kunnen vervolgens het hele schooljaar door plaatsvinden; het is aan u om

KLIK OP ACTIVITEIT TOEVOEGEN

Kies altijd voor het juiste project. Is het
een sportieve en creatieve activiteit, kies
dan voor Sjors Sportief of Sjors Creatief.
Tip! Heeft u ook activiteiten voor andere
leeftijdscategorieën? Vul ze dan meteen in
bij het juiste project!

te bepalen wat het beste uitkomt. Bovendien is het mogelijk om ook later
in het jaar nog (nieuw) of extra aanbod op te geven.

Wij zorgen voor promotie
Als op 7 september het aanmelden van de activiteiten sluit, gaan
wij voor u aan de slag. We maken dan een kleurrijk boekje waarin

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.

we de activiteiten op een rij zetten. Deze ‘bewaargids’ delen we vlak
voor de herfstvakantie uit aan alle basisschoolleerlingen in Woerden,
Kamerik, Harmelen en Zegveld. Daarnaast zorgen we geregeld voor een
nieuwsbrief of flyer met het aanbod. De kinderen kunnen zich op de site
en via de Sjors-app aanmelden. Elke aanmelding komt keurig per mail bij
u binnen, zodat u de kennismakingslessen kunt organiseren. Kortom: wij

AANTAL DEELNEMERS EN WACHTLIJST

Zodra het maximum aantal deelnemers is
bereikt kan er niet meer ingeschreven worden.
Indien gewenst kunt u een wachtlijst activeren.

geven de voorzet, u kopt ‘m in! Aanmelden kan tot 7 september. Doet u
mee?
ALLE INSCHRIJVINGEN VERLOPEN DIGITAAL

Met sportieve groet,
namens gemeente Woerden,
Miranda van der Heul Coördinator, Sjors, ontdek je talent!
sjors@beweegteamwoerden.nl

06 58 772 402

Voor de succesmeting van het project is
het noodzakelijk dat alle inschrijvingen
via het platform verlopen. Verwijs alle
geïnteresseerden naar deze website. Alle
inschrijvingen zijn eenvoudig te beheren.

De planning
Tot 7 september 2022

U kunt uw activiteiten tot deze datum aanmelden via www.inwoerden.nl.
(Doe het meteen, dan weet u zeker dat u deze kans niet mist!)

8 september 2022			
19 oktober 2022 vanaf 15:00u
Vanaf 22 oktober tot juli 2023

U ontvangt een mail van ons, zodat u uw eigen pagina kunt controleren.
Kick-off! De kinderen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven.
Hopelijk maken veel kinderen in deze periode kennis met uw activiteit(en)!

De spelregels
U bepaalt
•

U bepaalt zelf het aantal lessen, de data en tijden (houd wel rekening met schooltijden).

•

U bepaalt zelf de doelgroep en het aantal kinderen dat mee kan doen.

•

Het is natuurlijk prima als de nieuwe kinderen aansluiten bij een bestaande groep.

Meerdere disciplines mag
•

Als u meerdere disciplines aanbiedt, mag u deze als aparte activiteiten aanmelden.

•

Hierbij geldt een richtlijn van 3 activiteiten die we in het Sjors-boekje kunnen opnemen.
Extra activiteiten komen uiteraard wel op de site en in de app.

•

Er mogen het gehele jaar door onbeperkt activiteiten aangeboden worden, waarop ook online ingeschreven wordt.

Gratis werkt het best
•

De ervaring leert: gratis activiteiten krijgen meer
inschrijvingen.

•

Een kleine vergoeding vragen mag (bijvoorbeeld
voor materiaalkosten). Omdat we het aanbod graag
laagdrempelig willen houden streven we naar een maximum
eigen bijdrage van 5 euro.

•

Betalingen verlopen via ons platform met iDeal.

•

U krijgt aan het einde van het schooljaar uitgekeerd.

De website waar uw aanbod
straks ook op staat!

Het Sjorsboekje: razend populair
in heel Nederland!

