Themabijeenkomst Accommodatie van de Toekomst
Woensdag 10 oktober | 19:00 uur in Nieuw Welgelegen
Laat je op woensdagavond 10 oktober informeren over diverse
onderwerpen rondom sportaccommodaties en het
(multifunctionele) gebruik ervan. Het wordt een avond om niet te
missen, omdat:

■ De themasessies op deze avond je bijpraten over de laatste
ontwikkelingen en kansen

■ Je naar huis gaat met nieuwe ideeën en nieuwe contacten
■ De avond wordt aangekleed met bijzondere catering, met een
knipoog!

Programma van de avond

■ 19:00 uur

Ontvangst met koffie / thee

■ 19:30 uur

Plenaire opening

■ 19:45 uur

Sessie naar keuze - Ronde 1

■ 20:30 uur

Sessie naar keuze - Ronde 2

■ 21:30 uur: Gezamenlijke afsluiting en borrel
Tijdens de avond is er de keuze voor het bijwonen van de volgende sessies:
1. Nieuwe subsidieregeling accommodaties
In 2019 kunnen sportclubs voor investeringen in accommodatie 20% subsidie
aanvragen. Voor energiemaatregelen en aanpassen voor minder validen is er zelfs
35% beschikbaar.
2. Werkervaringsplekken statushouders
Informatie over de sportvereniging als werkervaringsplek. In deze sessie
ervaringsdeskundigen aan het woord, uitleg en praktische tips.
3. Toegankelijkheid sportaccommodaties voor mensen met beperking
Hoe toegankelijk is jouw accommodatie voor mensen met een beperking? Welke
kleine aanpassingen kun je doen en hoe zit het met grotere verbouwingen? Uitleg,
tips en informatie over regelingen.
4. Energiemaatregelen, isolatie, zon, led veldverlichting, warmwater
Bespaar op de energielasten door maatregelen en monitoring. Subsidies,
financiering, aanbieders en ervaringen in Utrecht komen aan bod.
5. Veiligheid
Welke mogelijkheden zijn er om diefstal, en inbraak te verminderen. Denk aan
technische mogelijkheden van camera’s en alarmering, kluisjes. Maar ook
voorlichting van leden en bezoekers en instellingen telefoons.
6. Financiering via borgstelling door SWS/gemeente en huisbankier of BNG-bank
Nieuwste ontwikkelingen op gebied van financiering, met borgstelling door SWS en
gemeente.
Aanmelden
Klik hier om je direct aan te melden voor deze bijeenkomst.
Neem voor meer informatie contact via info@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.

