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Sportzoeker voor mensen met een beperking
Op woensdag 24 april wordt de sportzoeker voor mensen met een beperking
gelanceerd. In deze zoekmachine staat het sport- en beweegaanbod in de
provincie Utrecht voor mensen met een beperking. De sportzoeker is uniek omdat
organisaties die verantwoordelijk zijn voor de sportzoeker samenwerken om de
contactgegevens van de website up to date te houden.
Aanleiding
De aanleiding voor het ontwikkelen van de sportzoeker is dat veel mensen met een
beperking nog niet weten welke mogelijkheden er zijn om te gaan sporten en bewegen. Om
deze reden is het belangrijk dat de het sport- en beweegaanbod gepromoot wordt en dat
de informatie klopt. Waar eerder op meerde plekken verschillende contactgegevens van
dezelfde organisaties stonden, is door de komst van de sportzoeker nu één plek waar de
juiste gegevens staan.
Lancering
Op woensdag 24 april wordt deze zoekmachine feestelijk gelanceerd door Hans Spigt,
wethouder sport van de gemeente Utrecht. De lancering begint om 16:30 uur en vindt
plaats bij de Hoogstraat Revalidatie. Iedereen is van harte welkom.
Samenwerkende organisaties
De organisaties die de handen in een hebben geslagen om de zoekmachine te realiseren
zijn SRO Amersfoort, Sportservice Midden Nederland, MEE Utrecht, Gooi & Vecht*, VSU*,
Hoogstraat Revalidatie*.
* onderdeel van Utrecht Sport op Maat. Sport op Maat is het samenwerkingsverband voor
aangepast sporten in de gemeente Utrecht
Het webadres van de sportzoeker is www.aangepastsporten.nu/sportzoeker
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie bedoeld):
Voor meer informatie, foto’s en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Hendrikjan Heijerman, consulent aangepast sporten
VSU /Olympisch Netwerk Midden Nederland
Telefoon (030) 284 07 74 / (06) 11 43 46 89
E-mail: h.heijerman@sportutrecht.nl
www.sportutrecht.nl/sportopmaat

De Hoogstraat Revalidatiecentrum is gevestigd aan de Rembrandtkade 10 te Utrecht.
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