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Utrechtse sportverenigingen openen hun deuren tijdens Nationale
Sport Week Utrecht
Van 19 t/m 26 april vindt voor de 11e keer de Nationale Sport Week plaats.
Tijdens deze week kunnen jong en oud kennismaken met allerlei sporten in de
gemeente Utrecht.
De Nationale Sport Week is een initiatief van NOC*NSF en is in het leven geroepen om
iedereen in Nederland aan het bewegen te krijgen. Voor Utrechtse sportverenigingen is
dit de ideale kans om Utrechtse inwoners te laten zien wat hun sportaanbod is, om
hiermee potentiële leden een kijkje te laten nemen. Dit maakt de Nationale Sport Week
als het ware een open dag/week voor sportclubs en -scholen.
Voor ieder wat wils
De afgelopen weken hebben de VSU, Harten voor Sport en de gemeente Utrecht hard
gewerkt om zoveel mogelijk sportverenigingen op te roepen één of meerdere activiteiten
te organiseren. Dit blijkt niet voor niks te zijn geweest gezien de vele aanmeldingen. De
kalender van de Nationale Sport Week is gevuld met ruim 250 activiteiten in zo’n 35
verschillende takken van sport. Zo kan je onder meer (gratis) kennismaken met
american football, bootcamp, boulderen, dans, handbal, hydrospinning, krav maga,
kickboksen, paardrijden, skateboarden en zelfverdediging. Er is dus voor ieder wat wils
tijdens de Nationale Sport Week 2014 in Utrecht.
Thema ‘Ik neem je mee!’
Dit jaar is het thema van de Nationale Sport Week “Ik neem je mee!” Een thema dat
eenvoudigweg betekent dat enthousiaste sporters een sportmaatje meenemen naar hun
sportclub die niet of te weinig sport. Want, samen sporten is leuk! Neem dus iemand mee
naar jouw vereniging of kom 24 april naar de kick-off van het project Beweegmaatjes.
Kalender Nationale Sport Week Utrecht
De VSU heeft een compleet overzicht gemaakt van het sportaanbod in Utrecht tijdens de
Nationale Sport Week. Download deze kalender via www.sportutrecht.nl/nsw2014.
Eveneens is de kalender opgenomen in de huis-aan-huiskrant Utrecht Dichtbij van
woensdag 16 april en te vinden op de facebookpagina: nationalesportweekutrecht
De Nationale Sport Week Utrecht is een initiatief van de gemeente Utrecht, de
VSU, Harten van sport en de Utrechtse sportaanbieders.
Over de VSU
De VSU is een organisatie die zich inzet voor sportverenigingen en talentvolle
(top)sporters. Er zijn momenteel ruim 245 Utrechtse sportverenigingen bij de VSU
aangemeld en daarnaast kloppen er jaarlijks ook nog 500 talentvolle sporters aan de
deur voor ondersteuning. Deze kunnen een beroep doen op het Sporttalentenfonds en
gebruikmaken van het uitgebreide faciliteitennetwerk. www.sportutrecht.nl
Over Harten voor Sport
Harten voor Sport zet zich in voor het sporten in de wijk en helpt jeugd, volwassenen en
ouderen op weg bij alles wat met sporten en bewegen te maken heeft. Bijvoorbeeld bij
het zoeken naar een sport, maar ook bij het organiseren van sportactiviteiten, het
opzetten van beweeggroepen en het oprichten van een eigen sportclub. Harten voor
Sport brengt Utrecht in beweging. www.hartenvoorsport.nl
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