Bijlage – Uitleg website vughtbeweegt.nl
Wat betekent vughtbeweegt.nl voor u als aanbieder?
- Hebt u een leuke creatieve, educatieve of sportieve activiteit? Plaats die dan op de website
www.vughtbeweegt.nl
- De website biedt een overzicht wat er allemaal te doen is in de gemeente Vught
- De website is een platform waar u uw kennismakingsactiviteiten aanbiedt. Maar ook kunt u
er deelnemers informeren over het structurele aanbod van uw vereniging of instelling. Dat
levert extra aandacht op voor al uw activiteiten!
- MOVE Vught en Plaza Cultura dragen zorg voor de PR rondom de website
De website
- Als aanbieder kunt u er zelf eenvoudig activiteiten plaatsen
o Creatief, educatief of sportief
o In de leeftijd van 0 tot 100 jaar (verdeeld in verschillende categorieën)
- Als aanbieder maakt u een account aan (als u die nog niet hebt).
o Dit doet u via www.vughtbeweegt.nl of rechtstreeks door hier te klikken
o De inloggegevens die u nu gebruikt voor ‘Sjors’ zijn ook te gebruiken voor Vught
Beweegt.
- Het plaatsen van activiteiten op de website is geheel gratis
- U kunt het hele jaar door aanbod plaatsen op de website
- Inschrijvingen zijn eenvoudig te beheren
- Moet er voor een activiteit betaald worden, dan kan dit via de website
o Sport- en Cultuurstimulering Nederland houdt € 0,50 administratiekosten in per
inschrijving
o Sport- en Cultuurstimulering Nederland verricht de uitbetaling aan het einde van
ieder schooljaar
Lancering
- De website wordt gelanceerd op zondag 5 april tijdens het evenement “Proef Vught”. Meer
informatie volgt.
- Let op!
o U kunt vanaf nu al uw aanbod plaatsen (graag zelfs!)
o Zorg dat de activiteit plaatsvindt na 5 april. Houd er rekening mee dat de mensen
ook pas na 5 april kunnen inschrijven. Voor een activiteit op 8 april is er dan relatief
weinig tijd om in te schrijven
o Sjors Sportief / Creatief (4 t/m 12 jaar) is nu al open. Hiervoor kunnen deelnemers
zich al wel inschrijven.
Ondersteuning
- Lukt het u niet om uw aanbod op de website te zetten, neemt u dan contact op met een van
de onderstaande contactpersonen. Wij helpen u graag verder!
o Heleen Korthals (Plaza Cultura) heleen@plazacultura.nl
o Mike Wiersema (MOVE Vught) mike.wiersema@movevught.nl
Beeldmateriaal
- De website Vught Beweegt moet een website van en voor alle inwoners en aanbieders van
de gemeente Vught worden. Daarom zoeken we ook foto’s van activiteiten of locaties uit de
gemeente Vught, die we op de site mogen plaatsen.
- Hebt u foto’s voor ons? Fijn! Stuurt u ze alstublieft naar heleen@plazacultura.nl
- Let op:
o In verband met de AVG wetgeving moeten de foto’s zijn voorzien van toestemming
om geplaatst te worden op www.vughtbeweegt.nl en om te gebruiken voor andere
promotie uitingen van Vught Beweegt.
Helvoirt
- Vanaf 2021 komt Helvoirt bij de gemeente Vught. Natuurlijk willen we in de toekomst de
Helvoirtse verenigingen / organisaties bij dit project betrekken. We houden u op de hoogte.

