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Zoek je een sportvereniging?
Kijk in de (digitale) gemeentegids voor een overzicht van sportverenigingen.
Of kijk op Sport Fryslân.
Sport Frysl?n
H?t sportkenniscentrum van Friesland
de Opslach 61
8448GV Heerenveen
+31683044039
info@sportfryslan.nl
www.sportfryslan.nl/
Digitale Gemeentegids Smallingerland
Hier vindt u de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en
voorzieningen binnen uw gemeente. Om toegang te krijgen tot onze uitgebreide adressengids
gebruikt u de zoekbalk. Daarnaast vindt u een digitale weergave van de gedrukte versie van
de gids onder E-book.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
smallingerland.smartmap.nl/
Bewegen in Drachten
Bewegen in Drachten kan altijd en overal. Op alledaagse locaties of juist op plekken die je
nog niet hebt ontdekt. Beweeg je mee?
Deze website is een hulpmiddel om te ontdekken waar je allemaal in Drachten kunt sporten,

spelen en bewegen.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM DRACHTEN
communicatie@smallingerland.nl
www.bewegenindrachten.nl/

Wil je meer bewegen?
Ga op de fiets of lopend naar school, zoek een sportclub en ga sporten.
Bewegen in Drachten
Bewegen in Drachten kan altijd en overal. Op alledaagse locaties of juist op plekken die je
nog niet hebt ontdekt. Beweeg je mee?
Deze website is een hulpmiddel om te ontdekken waar je allemaal in Drachten kunt sporten,
spelen en bewegen.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM DRACHTEN
communicatie@smallingerland.nl
www.bewegenindrachten.nl/

Heb je een beperking en wil je sporten?
Neem contact op met Sportstichting Dol-Fijn en informeer naar de mogelijkheden.
Sportstichting Dol Fijn
Sportstichting Dol Fijn voor sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking
(vb) in Drachten en omstreken en ook voor mensen met een lichamelijke beperking (lb). Bij de
beoefening van de verschillende sporten staat het recreatief bezig zijn voorop wat niet wil
zeggen dat we geen prestaties leveren en niet deelnemen aan wedstrijden. We proberen alles
tijdens het sporten normaal te laten verlopen en daar waar nodig is passen we het sporten
aan, aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze sporters.
Kalmoes 56
9207EC Drachten
+31512532784
voorzitter@sportstichtingdolfijn.nl
www.sportstichtingdolfijn.nl/
Uniek Sporten Smallingerland

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook erg leuk om te doen.
Tijdens het sporten en bewegen werk je aan een goede conditie en bouw je sociale contacten
op. Een handicap hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen! Fonds
Gehandicaptensport wil door middel van de website en app Uniek Sporten er voor zorgen dat
nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Het fonds zet
zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het
sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de
gehandicaptensport. Pas als iedereen met een handicap kan sporten is voor ons de wedstrijd
gewonnen.
Uniek Sporten werkt vanuit regionale samenwerkingsverbanden aan sport voor mensen met
een handicap. Deze samenwerkingsverbanden ofwel sportloketten bestaan uit diverse
partners en hebben een werkwijze die aansluit bij de regionale behoeften. Mensen met een
handicap worden geholpen om een geschikte vorm van sporten of bewegen te vinden.
Daarnaast worden sportaanbieders ondersteund die een aanbod hebben of hiermee willen
starten. Voor meer informatie kun je terecht bij de contactpersoon in jouw regio. Fonds
Gehandicaptensport werkt voor de website en app Uniek Sporten samen met NOC*NSF en
De Onderwijsspecialisten. Uniek Sporten wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting BLADT
Charity en Fonds NutsOhra.
+31513630681
Berber@sportfryslan.nl
www.unieksporten.nl/home

Wil uw kind sporten maar is er geen geld?
Bel Stichting Leergeld en vraag een bijdrage aan. U kunt ook een e-mail sturen. Zet daarin uw
naam, adres, telefoonnummer, de naam en de geboortedatum van uw kind, uw
maandinkomen en de reden van uw aanvraag. Verder gaat het zo: een medewerker van
Stichting Leergeld komt op afspraak bij u thuis. U bespreekt hoe u er voor staat en legt uit
voor wie u een bijdrage wilt aanvragen. De medewerker dient uw aanvraag in bij Stichting
Leergeld. Stichting Leergeld beslist over uw aanvraag. U krijgt binnen 2 weken bericht. Krijgt
u al een bijdrage van Stichting Leergeld? Die geldt voor 1 jaar. Zo nodig kunt u daarna een
nieuwe bijdrage aanvragen.
Wilt u een bijdrage voor contributie of sportkleding? Misschien komt u in aanmerking voor een
bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Jeugdfonds Sport & Cultuur is een organisatie
die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een
uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.
Vraag ook om hulp bij uw gemeente. Samen met een medewerker bekijkt u of er nog andere

regelingen zijn waar u aanspraak op kunt maken.
Minimaregelingen aanvragen
Heeft u een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u gebruik maken van een
aantal regelingen. Het gaat om individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, een
witgoedregeling en de AV Frieso zorgverzekering. Voor kinderen van 0 tot 18 is er het
kindpakket.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Zorg_jeugd_werk/Minimaregelingen
Minimaregeling gemeente Smallingerland
Als u een laag inkomen heeft, dan heeft u misschien recht op de volgende voorziening en
aanvulling.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Zorg_jeugd_werk/Minimaregelingen
Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl

vraagelkaar.nl

cjgsmallingerland.nl
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