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Ontdek jouw sport met sportplatform Noord-Holland Actief
Noord Holland Actief is het nieuwe en enige sportplatform van Haarlemmermeer. Hier
vind je al het sport- en beweegaanbod voor jong en oud. Ontdek een nieuwe
vereniging of activiteit of kies er voor om flexibel te sporten. Het kan allemaal met
Noord-Holland Actief.
Met ruim 150 sportverenigingen is er in Haarlemmermeer ontzettend veel sport- en
beweegaanbod. “Het was lastig voor inwoners om een goed overzicht te vinden van alle
sportaanbieders en de lessen die ze kunnen volgen. Er is ook zo veel! We hebben ons hard
gemaakt voor één platform. Zo voldoen we aan de wensen van inwoners en
sportaanbieders”, vertelt coördinator Esther de Heij enthousiast.
Flexibel sporten
De inwoner kan gemakkelijk zoeken met filters voor leeftijd, plaats en dagdeel. Dankzij een
eigen (gratis) account, gaat het boeken van lessen gemakkelijk. Een nieuwe sport ontdekken
of juist flexibel sporten was nog nooit zo makkelijk in Haarlemmermeer. “Je kan bijvoorbeeld
je inschrijven voor verschillende sporten in een seizoen.”
Probeer iets nieuws
“In het platform kom je ook in aanraking met sporten waar je zelf misschien niet zo snel aan
denkt, zoals valpreventie, capoeira of bowlen.” Je vindt er natuurlijk ook de wat meer
bekendere sporten: basketbal, hockey en handbal. “Dat is juist de kracht. Dankzij NoordHolland Actief worden inwoners geïnspireerd met al het gevarieerde aanbod dat onze
gemeente te bieden heeft.”
Kosteloos gebruiken
Noord-Holland Actief is een initiatief van Team Sportservice. Verenigingen en andere
aanbieders mogen gratis gebruik maken van het platform. Ook voor inwoners is een account
gratis. Bij het boeken van een les kan een aanbieder wel inschrijfgeld vragen. Met NoordHolland Actief werkt Team Sportservice aan een gezonde, vitale en sociale samenleving. Ga
naar www.noordhollandactief.nl en ontdek jouw sport.
Noot voor de redactie:

Neem bij vragen contact op met Esther de Heij via edeheij@teamsportservice.nl of
www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer.
Over Team Sportservice
Team Sportservice kent gemeente en gemeenschap, haar verenigingen, sportaccommodaties, velden
en scholen. En de mensen die daar werken. Bij elkaar opgeteld is dit de basisinfrastructuur in de
sport: het Sportkapitaal. Wij helpen hen met kennis, we adviseren, bieden concrete ondersteuning en
oplossingen, zijn uitvoeringspartner en verbinder. Hierdoor worden accommodaties vaker en beter
gebruikt, kunnen vakdocenten lichamelijke opvoeding meer betekenen en wordt de vereniging een
échte ontmoetingsplek met aanbod voor veel verschillende mensen. Het resultaat: een gezonde, vitale
en sociale samenleving. Waarin echt iedereen de kracht van sport en bewegen herkent en benut.

