Gezonde Sportkantine – Team:FIT – Irene Walk
U heeft afgelopen zaterdag een aantal producten kunnen proeven, zien en ervaren die
raakvlakken hebben met de Gezonde Sportkantine. Irene Walk heeft dit tijdens de kickoff
toegelicht en is heel de dag aanwezig geweest met een stand en met producten. Ook de
broodjes en de hapjes waren vormgegeven in samenwerking met Team:FIT. We hopen dat
het jullie organisatie aan het denken heeft gezet.
We willen jullie nog iets meer informatie geven over deze organisatie en over de
mogelijkheden voor het realiseren van een gezonder aanbod in de kantine.
Een gezonder aanbod realiseren wil niet zeggen dat er géén ongezonde producten meer te
verkrijgen zijn en dat er enkel en alleen groente en fruit verkocht kan worden. Dit is een vaak
gehoorde reactie, maar Team:FIT begrijpt dat er op alle wensen en behoeften van jullie
leden ingespeeld moet worden. Het is de kunst om beide producten te combineren en op
die manier een aanbod te realsieren wat voldoet aan de wensen en behoeften van jullie
leden.
Wanneer jullie organisatie hier meer informatie over wil hebben of daadwerkelijk stappen
wil ondernemen, dan kan Team:FIT jullie helpen binnen dit proces. Het is zelfs mogelijk om
dit proces te ondersteunen middels een subsidie aanvraag uit het Lokale Sportakkoord.
Meer informatie kunt u vinden via onderstaande links:
- https://teamfit.nl/sportlocaties
- https://jibbplus.nl/uitvoeringsbudget-helmonds-sportakkoord
Zoals u ziet zijn er goede mogelijkheden om een vervolg te geven aan deze ervaringen met
dit thema. Namens Jibb+ en Team:FIT ondersteunen wij jullie hier graag bij en willen we
graag meedenken met alle mogelijkheden en waar nodig de connectie leggen met meerdere
partijen indien dit gewenst is.
Onderstaand kunt u de contactgegevens vinden van de Irene Walk van Team:FIT en van de
contactpersonen van Jibb+. U bent vrij om deze personen te benaderen voor vragen en meer
informatie over de diverse mogelijkheden
Team:FIT:
Irene Walk
irene.walk@teamfit.nl
Jibb+
René Taal
Coördinator werkgroep Sortaanbieders // Omgeving campus de Braak
renetaal@jibbplus.nl – 06-43086801

Zie volgende pagina voor vervolg

Charlotte De Moet
Rijpelberg - Brouwhuis – Dierdonk
charlottedemoet@jibbplus.nl – 06-10872412
Kristian van den Nouwlant
Stiphout - Warande – West
kristianvandennouwlant@jibbplus.nl – 06-29046499
Mohamed Yahia
Mierlo-Hout // Clubkadercoach
mohamedyahia@jibbplus.nl – 06-41965622
Lisanne van der Veen
Brandevoort // Aangepaste sport
lisannevanderveen@jibbplus.nl – 06-52145768
Algemeen e-mailadres werkgroep Sportaanbieders Jibb+
René Taal
sportaanbieders@jibbplus.nl

