
 

 

Programma Inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst,  
georganiseerd door: Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere  

Datum en tijd: Maandag 21 november 2022 – 19.30-22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur 
Locatie:  Topsportcentrum, Pierre de Courbertinplein 4, 1362LB Almere Poort 
  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere organiseert een inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst op 
maandag 21 november 2022  
  
De inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd voor partners, aanbieders Sport & Cultuur, 
buurtsportcoaches, cultuurcoaches en combifunctionarissen. Maar ook voor sociaal makelaars, 
talentontwikkelaars, brede schoolcoördinatoren, jongerenwerkers, lokaal aanspreekpunten en alle 
andere intermediairs uit Almere. Ben je nog geen intermediair maar overweeg je dit te worden? Ook 
dan kun je aanhaken. De bijeenkomst is voor zowel bestaande als nieuwe intermediairs. 
  
Doel van de bijeenkomst is uitwisseling over hoe we met elkaar meer kinderen kunnen bereiken in 
armoede en door kunnen leiden naar structurele deelname aan naschoolse sport- en 
cultuurbeoefening. 
  
Programma 
19.00 uur inloop koffie- thee   
19.30 -   20.00 uur plenair in de Businesslounge 
20.05 -   21.30 uur Workshop in 3 verschillende ruimtes 
21.30 -   22.00 uur Napraat drankje en hapje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshops 
 
1e ronde 
20.05 uur Workshop 1 Skybox 
Gegeven door Backoffice Gemma Kon 
Onderwerp Aanvraag en behandelproces 
 
20.05 uur Workshop 2 Meetingroom 1e etage 
Gegeven door Coördinator Yvonne Wolff 
Onderwerp Sparren met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere 

Alle ideeën zijn welkom en gaan we gezamenlijk mee aan de slag 
 
20.05 uur Workshop 3 Businessruimte 
Gegeven door Tanja de Wit 
Onderwerp Communicatie voor Intermediairs en Aanbieders 

Alle mogelijkheden zullen aangeboden worden om ons gezamenlijk doel te bereiken 
 
2e ronde 
20.50 uur Workshop 1 Skybox 
Gegeven door Backoffice Gemma Kon 
Onderwerp Aanvraag en behandelproces 
 
20.50 uur Workshop 2 Meetingroom 1e etage 
Gegeven door Coördinator Yvonne Wolff 
Onderwerp Sparren met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere 

Alle ideeën zijn welkom en gaan we gezamenlijk mee aan de slag 
 
20.50 uur Workshop 3 Businessruimte 
Gegeven door Tanja de Wit 
Onderwerp Communicatie voor Intermediairs en Aanbieders 

Alle mogelijkheden zullen aangeboden worden om ons gezamenlijk doel te bereiken 

Aanmelden: Voor het maken van de groepsindeling willen we je vragen om je uiterlijk 14 november 
aan te melden via het aanmeldformulier.  

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: 
yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl 

 


