
Genietlidmaatschap 
Mee denken? Schrijf je in! 

                   

                  KBO MEERLO

Beschrijving De opstelling:

Middels het genietlidmaatschap willen we er voor zorgen 

dat iedereen in de gemeente Horst aan de Maas mee kan 

doen. Zo kan men toch genieten van sporten, bewegen en 

de vereniging. Met het genietlidmaatschap worden mensen 

betrokken bij het verenigingsleven. Zo zouden ze wellicht 

met het lidmaatschap bijvoorbeeld gratis wedstrijden 

kunnen bezoeken. Hoe dit er precies uit komt te zien 

bepalen we samen!

1 KBO Meerlo

3 Wil jij ook bij dit team horen? Neem 
contact op met Sport aan de Maas via: 
info@sportaandemaas.nl

2 Sport aan de Maas



Sporten en bewegen voor iedereen
Mee denken? Schrijf je in! 

                   

                  KBO MEERLO

Beschrijving De opstelling:

1 Pumptrack Horst

2 Samen in beweging

3 Blij buiten

4 GGD Limburg-Noord

5 Dendron College 

6 Rundje um ut Hundje

7 Stichting Beweegpark Kerkebos

Betaalbaar sporten en bewegen voor iedereen! Binnen dit 

project wordt er gekeken hoe er meer betaalbare sport-

mogelijkheden gecreerd kunnen worden. Dit zodat 

iedereen in de gemeente Horst aan de Maas de mogelijk-

heid heeft om te sporten en bewegen. Er zal o.a. gekeken 

worden hoe bestaande beweegtoestellen en beweeg-

mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld de toestellen bij Hof te 

Berkel, de Nobertuswijk en in Sevenum) beter gebruikt 

kunnen gaan worden. 

8 Gemeente Horst aan de Maas 

9 Sport aan de Maas



Horster Sportkaart
Mee denken? Schrijf je in! 

Beschrijving De opstelling:

1 De Peelrunners

3

Binnen dit project wordt de Horster Sportkaart opgezet. Dit 

is een kaart waarmee inwoners van Horst aan de Maas bij 

verschillende sportaanbieders kunnen gaan sporten. Op 

deze manier zit niemand aan één bepaalde sport vast en 

kunnen ze bekijken welke sport het beste bij hen past. 

Wil jij ook bij dit team horen? Neem 
contact op met Sport aan de Maas via: 
info@sportaandemaas.nl

2 Sport aan de Maas



Horster Sportprijs
Mee denken? Schrijf je in! 

Beschrijving De opstelling:

1 Dendron College

2 Hovoc 

3 SV Oxalis 

4 Olsredlem 

Binnen deze projectgroep wordt de Horster Sportprijs 

opgezet. De Horster Sportprijs is ervoor bedoeld dat een 

bepaald sport-of beweeginitatief wordt beloond. Ook kun-

nen bepaalde sportprestaties beloond worden met deze 

prijs. De Horster Sportprijs zal stimuleren tot het opzetten 

van goede initiatieven en zal er voor zorgen dat inwoners 

meer tot elkaar komen. 

5 Gemeente Horst aan de Maas

6 Sport aan de Maas



Nieuwe ideeën?
Schrijf ze op en we gaan er samen mee aan de slag! 

Beschrijving De initiatiefnemer:

Idee: een beweegclub voor kinderen/jongeren opgezet die 

uitvallen bij een reguliere sportvereniging. 

 

1 Beweegpark Kerkebos


