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Wat is Sportregie
Vanaf februari 2018 is Sportregie onderdeel van 

Eindhoven Sport. Eindhoven Sport is onderdeel 

van de gemeente Eindhoven en uitvoerder van het 

sportbeleid. Team Sportregie bestaat uit vijf Sportregisseurs 

die zijn verdeeld over de zeven stadsdelen van Eindhoven. 

Een Sportregisseur zorgt voor een match tussen vraag en aanbod 

op het gebied van sport en bewegen. Team Sportregie is er voor 

alle inwoners en wil sport niet alleen als doel maar ook als middel 

inzetten. Bijvoorbeeld om de cohesie in een wijk te vergroten, 

eenzaamheid tegen te gaan of mensen in hun kracht te zetten. Dit 

doen we samen met de sportaanbieders en andere organisaties uit 

Eindhoven. Samen werken we aan een gezonde en vitale stad.

Eindhovensport.nl
Eindhovensport.nl is de website waarop inwoners, 

sportaanbieders en professionals informatie vinden 

over het sportaanbod, projecten, activiteiten en 

ondersteuningsaanbod op het gebied van sport en bewegen in 

Eindhoven. 

@eindhovensport
Sport- en beweegactiviteiten en evenementen in de 

wijk kunnen door aanbieders gedeeld worden op de 

facebookgroepen van Eindhoven Sport.  Word lid 

van de groep en blijf op de hoogte.

Contact Sportregie
→ Meerhoven, Strijp & Centrum

 Jasper van Hoof j.van.hoof@eindhoven.nl  (06) 11903846

 Eva Sanders  e.sanders@eindhoven.nl (06) 14747659

→ Woensel Noord

 Mark van Ginneken m.van.ginneken@eindhoven.nl (06) 43837478

→ Woensel Zuid & Tongelre

 Peter Engels  p.engels@eindhoven.nl (06) 18345417

→ Stratum & Gestel

 Ben Wiermans b.wiermans@eindhoven.nl (06) 18347825
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Aanbod in beeld
De Sportregisseurs hebben een groot deel van het 

sport- en beweegaanbod in Eindhoven in beeld. 

Sportaanbieders kunnen een account aanmaken op 

de website eindhovensport.nl en hun sportaanbod toevoegen. Zij 

zijn hiermee makkelijk vindbaar voor inwoners. Meer informatie? 

Neem contact op met de Sportregisseur. 

Informatie fi nanciële regelingen
Eindhoven biedt verschillende regelingen aan die 

het ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk 

maken om deel te nemen aan sport- en beweeg-

activiteiten. Kijk voor meer informatie over deze regelingen op 

eindhovensport.nl of neem contact op met een Sportregisseur.

Matchen van vraag en aanbod
Is er veel vraag naar een sport- of beweegactiviteit 

maar is dit aanbod er niet? Laat het ons weten!  

Eindhoven Sport speelt hier op in en onderzoekt de 

mogelijkheden om nieuw aanbod op te zetten en ondersteunt bij de 

realisatie hiervan.

Specialisaties Eindhoven sport
De Sportregisseurs werken samen met collega’s van Eindhoven 

Sport die gespecialiseerd zijn in verschillende doelgroepen.

Jeugd

Eindhoven Sport organiseert sportkennismakingactiviteiten en 

projecten voor kinderen en jeugd tijdens en na schooltijd. 

Uniek Sporten

De Sportcoach aangepast sporten biedt individueel advies en 

ondersteuning aan mensen met een beperking die graag willen 

bewegen of sporten. Dit kan binnen regulier of aangepast aanbod. 

Meer informatie is te vinden op unieksporten.nl, zoeken op 

gemeente Eindhoven. 

Senioren

De projectleider senioren werkt samen met  diverse organisaties 

om meer senioren in beweging te brengen of te houden.

eindhovensport.nl
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