
In verband met Corona is er in de ruimte plek voor max. 4 personen tegelijk: 2 van de organisatie en 2 van de 
sportvereniging. Er wordt gewerkt met een tijdslot van een half uur per sportaanbieder. Na ieder tijdslot wordt  
de ruimte ontsmet. Handgel en mondkapjes zijn aanwezig. Er wordt 1,5 meter in acht genomen bij de ontmoeting. 

 
 

Uitnodiging Sportcafé Zuidoost 2020 
 
Beste Sportaanbieder uit Zuidoost, 
 
Het Stadsdeel Zuidoost en stichting Toekomst en Talent nodigen u van harte uit voor het Sportcafé: 
 

“Kennis halen en brengen; Expertise delen en krijgen” 
Vrijdag 11 december 2020 

10:00 – 20:00 uur 
Sporthal Gaasperdam (Reigersbos) 

 
In dit alternatief Sportcafé willen we jullie als sportaanbieders uit Zuidoost kort ontmoeten in een 
bepaald tijdslot. Graag delen we gevraagde expertise en doen we een beroep op jullie om jullie 
kennis te delen. We weten dat er veel kennis binnen de sportverenigingen in het stadsdeel aanwezig 
is en door dit met elkaar te delen kunnen we de sportaanbieders nog meer versterken! 

Daarnaast willen we jullie graag een 
kerstpakket geven als een teken van 
waardering voor jullie inzet voor een 
sportief Zuidoost! 

Vanwege de Corona kunnen we helaas 
maximaal twee personen per sportaanbieder 
ontvangen in 1 tijdslot van half uur. Koffie/thee 
en een kerstkransje staan klaar! In de bijlage 
treft u alvast de vragen die wij graag beantwoord zien namens jullie organisatie. De vragenlijst kunt u 
gedeeltelijk alvast invullen bij uw aanmelding. De rest doen wij ter plekke tijdens de ontmoeting. 

Aanmelden: Stuur uiterlijk 8 december een e-mail naar info@toekomstentalent.nl 

Vermeld in de mail: 

 Naam van de sportaanbieder 
 Personen die namens de organisatie aanwezig zullen zijn (met contactgegevens) 
 Voorkeur voor de tijdstip tussen 10.00 en 20.00 uur (wij werken met tijdslot van half uur per 

sportaanbieder). 

Het Sportcafé Zuidoost wordt georganiseerd door stichting Toekomst en Talent in co-creatie met het 
stadsdeel Zuidoost. De kerstpakketten worden mede mogelijk gemaakt door Sportloket Zuidoost, 
Zuidoost Partners en Shared Service Center. 

 

   

 

Stichting Toekomst en Talent 
Email: info@toekomstentalent.nl 
Website: www.toekomstentalent.nl 


