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Aanbod ‘Sport Na School’ in Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos voor
leerlingen secundair onderwijs
Na het laatste belsignaal met schoolvrienden in de buurt gaan sporten voor een zacht
prijsje? Voor leerlingen van het secundair onderwijs kan het met de Sport Na School
(SNS)-pas. Sport Vlaanderen en Moev zijn enkele jaren geleden met dit project
gestart en nu stappen ook Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos in met een uitgebreid
aanbod aan lokale SNS-activiteiten. Burgemeester Conny Moons: "Instappen in dit
project kadert in de ondersteuning en de stimulering van de schoolsport en het
sportverenigingsleven, twee zaken waarop we met deze beleidsploeg wensen in te
zetten."
Het opzet van dit project is de drempel zo laag mogelijk te maken voor jongeren om
zij die weinig aan sport doen in beweging te krijgen. "Onderwijs en sport worden via
de SNS-pas op elkaar afgestemd zowel wat de timing als de werkwijze betreft",
vertelt Greet Segers, schepen van Onderwijs.
Vanaf maandag 28 januari 2019 kunnen leerlingen van de Kapelse en
Londerzeelse secundaire scholen met een SNS-pas aan de activiteiten van
verschillende sportclubs deelnemen. Dimitri Robbyns, schepen van Sport: "Via dit
project kunnen onze sportclubs de schoolomgeving aangrijpen om hun werking voor
te stellen en zo aan ledenwerving doen." In Londerzeel zijn er 5 deelnemende
sportclubs die hun medewerking hebben toegezegd: Fitnessclub Fitality (14+),
judoclub Kumikata, atletiekclub Olympia, basketclub Londerzeelse Dunkers en Karate
Blancke. In Kapelle-op-den-Bos zijn er de volgende deelnemende sportclubs:
bootcamp (16+) en omnisport La Vie Active Kapelle-op-den-Bos en Atletiek Eternit.
De SNS-pas is geldig in alle Vlaamse steden en gemeenten waar SNS wordt
aangeboden. Voor het volledige aanbod kan je terecht op de website
www.sportnaschool.be. Inschrijven kan online via deze website of via de school.
Om met de SNS-pas naschools te sporten, betalen de leerlingen voor één semester
(= 12 weken) 30 euro. Voor twee semesters kost de pas 45 euro. De meeste
ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
Meer info: Piet De Pauw – Sportdienst – sport@londerzeel.be - 052 31 94 66
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