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Kies je sport
Kies je Sport is een programma dat
jou de mogelijkheid geeft om kennis
te maken met een sport en sportaanbieder van jouw keuze. Zo kun je
ontdekken welke sport het beste bij
jou past en bij welke sportaanbieder
je misschien wel lid wil worden.
Meedoen
Van 3 april t/m 3 juni 2018 bieden
Eindhovense Sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen
in het basisonderwijs. Het aanbod
bestaat uit twee tot vier lessen op de
locatie van de sportaanbieder. Op de
website eindhovensport.nl/kiesjesport
staat een overzicht van alle cursussen.
Het programma Kies je Sport wordt elk
voorjaar en najaar herhaald.
Inschrijven
Inschrijven voor een sport naar keuze
kan via eindhovensport.nl/kiesjesport
van 12 t/m 30 maart 2018. Ouders
maken op de website een account aan,
selecteren de activiteit en schrijven hun
zoon/dochter in bij de activiteit naar
keuze. De sportaanbieder ontvangt
per e-mail een aanmelding met je
gegevens.
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Tips en spelregels:
• Twijfel je of heb je vragen over het
aanbod, neem dan contact op met de
sportaanbieder of kijk op de website
van de sportaanbieder.
• Kijk goed wanneer de trainingen
worden gegeven en of jij dan ook kunt
komen. De sportaanbieder rekent
op jouw aanwezigheid als je bent
ingeschreven. Meld je dus alleen aan
als je zeker kan komen.
• Voor elke cursus zijn een bepaald
aantal plaatsen beschikbaar. Zit
de cursus vol en wil je toch graag
kennis maken, neem dan contact
op met de sportaanbieder. Bijna
alle sportaanbieders bieden deze
mogelijkheid.
• Bij de cursus staat vermeld welke
bijdrage wordt gevraagd. Betaal de
bijdrage contant en met gepast geld
tijdens de eerste les aan de trainer.
• Online inschrijven kan t/m 30 maart
2018.
Bij vragen over Kies je Sport kan je
contact opnemen met Eva Sanders van
Eindhoven Sport.
Telefoonnummer: 06-14747659
E-mail: e.sanders@eindhoven.nl

