
vitaliteit
meppel 

Een gezonder, sportiever, gelukkiger en vitaal Meppel.  Aan dit doel van de 
gemeente Meppel werken jullie als sportsector dagelijks hard mee. Gemeente Meppel heeft zich ver-
bonden aan het Nationaal Sportakkoord, waarbij het ultieme doel is dat alle inwoners van Nederland 

met plezier een leven lang sporten en bewegen. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. In 
Gemeente Meppel moet iedere inwoner, van jong tot oud, mee kunnen doen.

Het is nu de hoogste tijd om de sector sport in  
Meppel op de kaart te zetten. We willen ons  
positioneren als een gezonder, sportiever, vitaler en 
gelukkiger Meppel. Jouw hulp en mening is daarbij 
van grote waarde. Daarom nodigen we jou als verte-
genwoordiger van jouw sportvereniging of stakehol-
der binnen de sportsector in Meppel van harte uit 
om samen op donderdag 24 maart 2022 van 19.30 
tot 21.00 uur in het Clubhuis MSC, Ezingerweg 57A 
Meppel, te praten over het collectief positioneren 
van de sportsector in Meppel.

Positionering - wat betekent dat voor mij als 
stakeholder binnen de sport en voor mijn 
sportvereniging/-onderneming?  
• Collectief positioneren van de sector betekent 

dat jouw vereniging of sportonderneming hier-
op meelift en hiervan kan profiteren. 

• De zichtbaarheid van jouw sportvereniging/-on-
derneming wordt verbeterd voor alle inwoners, 
studenten en ondernemers in de gemeente 
Meppel.

• Jouw sportvereniging/-onderneming is onder-
deel van het grote geheel. We gaan met elkaar 
in gesprek hoe je als individuele vereniging/on-
derneming hierop aan kunt haken.

• De meerwaarde van collectief positioneren is 
herkenbaar en zichtbaar voor jouw leden en 
klanten.

Waarom willen we ons positioneren als gezond, 
sportief, vitaal en gelukkig Meppel?
Sporten maakt gelukkig. Sporten zorgt voor de vitale 
mens, fysiek en mentaal. Binnen de gemeente  
Meppel maken we sporten mogelijk, met ruim 70 
sportverenigingen incl. alle faciliteiten &  
vrijwilligers, voor onze inwoners, ondernemers en 
toeristen. We willen die vitaliteit verankeren naar 
de toekomst en hierop sturen middels beleid,  
gedrag en communicatie.

Ons doel
Wij willen een gezond, sportief, vitaal en gelukkig 
Meppel worden door onze inwoners, ondernemers 
en toeristen bewust en actief aan te jagen om meer 
te gaan sporten. 

Doel is niet alleen de vitale mens, maar ook dat 
onze verenigingen, onze leefomgeving gezond en 
vitaal zal blijven in de toekomst. Onze verenigingen 
ondernemen individueel heel veel om hun sport-
faciliteiten te onderhouden, nieuwe leden en vrij-
willigers te werven en te behouden. Een aantal van 
deze acties kunnen we ook als collectief organiseren 
met als doel dat we binnen en buiten de gemeente 
duidelijk maken wat er allemaal mogelijk is en men-
sen activeren/ inspireren om mee te gaan doen (bv 
in de vorm van sponsoring of fondsenwerving) en 
te gaan sporten. Zo worden we samen een gezond, 
sportief, vitaal en gelukkig Meppel!

UITNODIGING INSPIRATIESESSIE  24 MAART 2022 
Een gezond, sportief, vitaal en gelukkig Meppel
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Programma Inspiratiesessie ‘Een gezond, sportief, 
vitaal en gelukkig Meppel’
We gaan met elkaar in gesprek om te ontdekken 
en te benoemen wat sporten in onze gemeente zo 
uniek maakt. Gemeente Meppel heeft in haar DNA 6 
waarden: gastvrij, groen, knooppunt,  
karakteristiek, ondernemend en geluk.  

De waarden gastvrij, geluk en ondernemend 
zouden we als sector sport als collectief kunnen 
gaan uitdragen. 
Zie de voorbeelden die verderop in deze uitnodiging 
zijn genoemd.  

Aanmelden 
Doe mee en zet de sector sport op de kaart! Meld je 
uiterlijk 14 maart aan door een mail te sturen naar 
info@meppeldiepgeluk.nl. Graag tot ziens op 24 
maart!
 
Hartelijke groet namens de organisatie,
Stichting Merk Meppel in samenwerking met Sport-
koepel Meppel,

Bart Kattenberg – stakeholder sport
Jaap van der Niet – stakeholder sport
Edwin Koelink – stakeholder sport
Hans van Scheijen – stakeholder sport
Rineke Bootsma – Merk Meppel
Chantal Lokken – Merk Meppel
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Een gezond, sportief, vitaal en gelukkig Meppel.
Een paar voorbeelden wat je als collectief kan 
oppakken en wat ook van betekenis is voor jouw 
club: 

01 ‘vrije gast’ sportdag 
(in plaats van iedere club op eigen tijd/ dag een 
open dag) 
Alle verenigingen zetten op dezelfde 2 dagen in het 
jaar de vereniging ‘open’ voor gasten.
Je kunt je aanmelden die dag voor een gratis proef-
les/ training op Ontdekmeppel.nl. Iedereen plaatst 
zijn aan te bieden activiteit op Ontdekmeppel.nl en 
we doen gezamenlijk de promotie op social media, 
persbericht krant en via de bestaande leden. 
• Doelgroep: inwoners
• Gewenst doel/ resultaat: warm welkom/ leden-

werving + alle inwoners alle sportmogelijkheden 
tonen

02 Meppeler Gelukstreffers
Iedere club levert maandelijks een gelukstreffer aan 
op Ontdekmeppel.nl/ dit delen we ook op social me-
dia via Meppel Diep Geluk. Dit kan een fantastisch 
doelpunt, een mooi sportmoment of samenkomst 
van mensen zijn. Tijdens het Sportgala Meppel komt 
het overzicht van gelukstreffers voorbij, maar dit 
kan ook maandelijks zijn op Ontdekmeppel.nl en via 
social media.
• Doelgroep: inwoners
• Gewenst doel/ resultaat: ledenwerving + alle 

inwoners alle sportmogelijkheden tonen

03 Geluk is samen sporten 
- Walking voetbal/ hockey/ 
tennis/ korfbal etc 

Vanaf maart-juni en sept-nov is er 1 keer per week 
Walking voetbal/ hockey/ tennis/ korfbal voor 
50plussers. Je kunt je aanmelden voor de training 
op Ontdekmeppel.nl. Iedere club plaatst zijn dag/ 
tijd aan op Ontdekmeppel.nl, we doen gezamenlijk 
de promotie op social media, persbericht in de krant 
en via de bestaande leden. 
• Doelgroep: 50+ers
• Gewenst doel/ resultaat: ledenwerving + alle 

inwoners alle sportmogelijkheden tonen

 04 Ondernemend Sport 
Het bedrijfsleven van de gemeente Meppel (Onder-
nemend Meppel) wordt benaderd om als bedrijf 
teams aan te leveren voor een bedrijvencompetitie 
/ ‘70’ kamp/ geluks6kamp o.i.d. 
Breed scala aan sporten komt voorbij tijdens deze 
competitie waarbij ondernemers tegen elkaar 
strijden en tevens gast zijn bij de verschillende clubs 
waar misschien de sponsoren van die clubs ook iets 
kunnen doen  
• Doelgroep: Ondernemers
• Gewenst doel/ resultaat: vitaliteit/ ledenwerving 

+ link maken naar sponsoring 

05 Gelukkig Sporten in  
Meppel - Topsport inspireert
Lokale sporthelden komen tijdens het Sportgala 
Meppel aan bod, daarnaast gedurende het jaar, per 
leeftijd/ doelgroep een Meppeler sporttalent in de 
schijnwerpers die iets vertelt over wat sport hem / 
haar heeft gebracht (vitaliteit ambassadeurs) film-
pje/quote/ foto insteek; vitaliteit wat betekent dit 
voor mij en voor jou
• Doelgroep: inwoners
• Gewenst doel/ resultaat: vitaliteit/ ledenwerving 

BIJLAGE



de sportclub 
als je 

tweede huis

ontdekmeppel.nl/sport

ATLETIEK  AUTOSPORT  BALSPORT  
BEHENDIGHEIDSSPORT  DANSSPORT  DENKSPORT  

GYMNASTIEK  MOTORSPORT  PAARDENSPORT  
VECHTSPORT   VRIJESTIJDSSPORT  WANDELSPORT  

WATERSPORT  WIELERSPORT  
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Vitaliteit, 
leefbaarheid en vrijheid 

zorgen voor 
het geluk van alledag. 
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