
Beste aanbieder,
 
Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 continueert de 
Brede School Woerden samen met Beweegteam Woerden 
het succesvolle project: ”Sjors, ontdek je talent!” 
Het afgelopen jaar bereikten we meer dan 1700 
kinderen en daarom bieden we ook aankomend jaar alle 
basisschoolleerlingen weer de mogelijkheid om zich in te 
schrijven.
Hierbij nodigen wij u, als lokale aanbieder of sportvereniging 
van harte uit uw sportieve, creatieve, technische of natuurlijke 
activiteit te promoten in het Sjorsboekje, op de bijbehorende 
website en in de app.

Sjors, straks ook in het VO – “Try Out”
Naar aanleiding van het succes van “Sjors, Ontdek je talent!” 
in het basisonderwijs willen wij het komend seizoen ook 
een aanbod realiseren voor de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs (12-18 jaar). Dit gaat gebeuren onder de naam 
“Try Out”. U kunt u uw aanbod nu ook voor deze doelgroep 
eenvoudig kenbaar maken.

Hoe werkt het?
Sjors en Try Out werken via een hetzelfde online platform. De 
aanbieders plaatsen zelf hun aanbod via 
www.sportstimulering.nl. De Sjorsactiviteiten worden 
gebundeld in een gaaf, kleurrijk activiteitenboekje en bij alle 
basisschoolkinderen uit de hele gemeente onder de aandacht 
gebracht. Het aanbod voor het voortgezet onderwijs wordt 
middels digitale flyers en social media gecommuniceerd.

Via een gebruiksvriendelijke website www.inwoerden.nl 
kunnen kinderen zich vervolgens eenvoudig inschrijven. 
Basisschoolleerlingen kunnen zich ook via de Sjors-app 
inschrijven. De inschrijvingen verlopen volledig automatisch 
en administratief hoeft u niets te organiseren.

Deadline
U kunt tot uiterlijk woensdag 4 september 2019 kosteloos 
uw account aanmaken en uw activiteit(en) voor het hele 
schooljaar aanmelden. Heeft u nog een vraag of opmerking? 

Neem gerust contact op, we helpen u graag!
 
Miranda van der Heul - Coördinator Brede School Woerden
 

 m.vanderheul@bredeschoolwoerden.nl
  06 52 087 706
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“Wij doen                  
  natuurlijk
  mee!”
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Ga voor uiterlijk 4 september
naar www.sportstimulering.nl
Log in met uw bestaande gegevens of registreer 
via ‘Registreren Aanbieder’. Vul dan uw algemene 
gegevens in. Hierna komt u in uw persoonlijke beheer 
en kunt u direct uw activiteit(en) toevoegen.  

Voer uw activiteit(en) in
Het aantal (kennismakings)lessen per activiteit mag u 
zelf bepalen. Wanneer u 3 data per activiteit opgeeft, 
zullen de kinderen ook drie keer komen. Heeft u 
meerdere data waaruit kinderen kunnen kiezen? 
Voer deze dan in als een nieuwe activiteit. Dit kan 
eenvoudig met het  kopieer-icoontje achter de reeds 
ingevoerde activiteit, zodat u niet alles opnieuw hoeft 
in te voeren. U past dan heel eenvoudig enkel de data 
en tijden aan. 

Verschillende leeftijdsgroepen aanmelden
U maakt een nieuwe activiteit aan voor kinderen van 
een bepaalde leeftijd. Dit kan ook weer eenvoudig 
met het  kopieer-icoontje achter de al ingevoerde 
activiteit, zodat u niet alles opnieuw hoeft in te 
voeren. U kunt dan heel eenvoudig de data en tijden 
aanpassen en de juiste groepen aanvinken.  

Maak uw activiteit persoonlijk en 
laagdrempelig 
Voeg een leuke foto toe en denk aan een triggerende 
promotietekst over uw activiteit. Deze input wordt 
overgenomen in het Sjorsboekje en op de Try Out-
flyer. De uitstraling daarvan wordt mede door uw 
input aantrekkelijker gemaakt. Om uw aanbod goed 
toegankelijk te maken is het belangrijk dat de kosten 
laag blijven. Vraag maximaal €5,- per keer, maar 
minder of gratis is natuurlijk altijd beter! 

Check
U ontvangt 5 september, dus voordat het boekje naar 
de drukker gaat, uw pagina ter controle per mail. 
Eventuele wijzigingen op uw pagina(‘s) kunnen dan 
nog meegenomen worden.



Vanaf heden tot 4 september 2019
5 september 2019 
Begin oktober

9 oktober 2019
Van oktober tot zomervakantie 2020

Planning
Aanbieders kunnen de activiteit(en) opgeven
Aanbieders controleren hun eigen pagina die per mail wordt toegestuurd
Boekjes worden aan alle kinderen uit gemeente uitgedeeld in de klas en de flyers 
worden aan het Voortgezet Onderwijs verspreid.
Kick-Off: kinderen kunnen zich vanaf nu digitaal inschrijven
Kinderen nemen deel aan de activiteiten

De boekjes 
met uw aanbod! Keycord

Kies zelf data en tijden 
Als aanbieder bent u vrij om zelf de data en tijden voor de 
activiteiten te bepalen. U mag de kinderen ook mee laten 
doen met een bestaande groep. Het maximum aantal 
deelnemers en de doelgroep bepaalt u zelf door dit aan te 
geven in het systeem. 

Gratis promotie
De promotie die u als aanbieder krijgt is enorm. In het 
basisonderwijs krijgen de leerlingen een Sjorsboekje mee 
naar huis en de attentiewaarde is erg hoog gebleken. Per 
klas worden de boekjes besproken. Dit Sjorsboekje is nog 
het hele schooljaar 2019 – 2020 geldig. Het Sjorsboekje is 
dus een echte bewaargids. Naast het Sjorsboekje  wordt 
er regelmatig onder de leerlingen een nieuwsbrief/ flyer 
verspreid. Hierin worden de activiteiten van de komende 
periode (opnieuw) onder de aandacht gebracht. 

Nieuwe leden > 15% van inschrijvers
Dit initiatief is inmiddels in al bijna 100 gemeenten zeer 
succesvol! Het aantal kinderen dat na het volgen van een 
kennismakingscursus daadwerkelijk lid wordt van een 
(sport)vereniging ligt op circa 20%! Een mooi resultaat 
van uw gratis deelname aan dit prachtige project! 

Meerdere disciplines per vereniging
Indien u een vereniging bent waarbij meerdere disciplines 
van sport worden aangeboden, dan mogen deze natuurlijk 
als aparte activiteiten worden aangegeven op de website. 
Probeer de diverse activiteiten wel te beperken tot een 
maximum van ongeveer 3, zodat er voor iedere aanbieder 
in het boekje of op de flyer ruimte is. 

Vergoeding voor cursus of activiteit? 
We staan voor een laagdrempelige kennismaking met 
activiteiten en verenigingen. 
Om uw aanbod goed toegankelijk te maken is het 
belangrijk dat de kosten laag blijven. Vraag maximaal €5,- 
per keer, maar minder of gratis is natuurlijk altijd beter! Het 
bedrag wordt automatisch geïncasseerd en wordt aan het 
einde van het schooljaar aan u uitgekeerd.

Heeft u aanbod voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in de leeftijd 
van 12 tot en met 18 jaar? Dan kunt u uw aanbod voor hen gemakkelijk 
onder uw account toevoegen. Dit aanbod zal na de zomervakantie 
verschijnen via de website www.tryoutinwoerden.nl. Leerlingen kunnen 
zich voor uw aanbod dan ook via deze website inschrijven. Administratief 
werkt dit hetzelfde als “Sjors, ontdek je talent!”. Het aanbod voor het 
voortgezet onderwijs wordt middels digitale flyers en onze social media 
gecommuniceerd vanaf 9 oktober 2019.

Uw aanbod voor 
Voortgezet Onderwijs


