
Ken jij een manier om  
je vrienden aan het  
sporten te krijgen? 

 

(laat je creativiteit de vrije loop)

Volg je ons al online?

@gemeentezwevegem
@sportdienstzwevegem
@jeugddienstzwevegem

#igzwevegem



Win the moving game
Doe mee en win!

Waarom meedoen?

Via jullie ingestuurde projecten wilen we als 
gemeente jou en je leeftijdsgenoten motiveren 
om meer te bewegen of aan sport te doen. En we 
willen aantonen dat sporten eigenlijk ook gewoon 
leuk kan zijn! We richten ons op jongeren van 
12 tot 15 en van 16 tot 18 jaar die gedurende 2 
uren per week, van 15 september 2020 tot 15 
maart 2021 hun vrije tijd samen met hun vrienden 
sportiever willen invullen. Ken jij de toverformule? 
Doe dan mee en win!

Ik heb een idee! En nu?

Schrijf je idee neer op het deelnameformulier dat 
je terugvindt via www.zwevegem.be/nieuws/
winthemovinggame. Het is ook belangrijk 
dat je duidelijk formuleert waarom jouw project 
je leeftijdsgenoten zal overtuigen om meer te 
sporten. Een project indienen kan tot ten laatste 
zaterdag 29 februari 2020 bij de sportdienst 
van Zwevegem (zie contactgegevens).

Indien jouw project geselecteerd wordt, dan krijg 
jij met jouw team 500 euro ter beschikking om 
je idee volledig uit te werken. De jury maakt de 
winnaar bekend tegen uiterlijk 14 maart 2020.

Wat als... je wint?

Als winnaar rol je jouw project uit tussen 15 
september 2020 en 15 maart 2021. Om de twee 
maanden verstuur je een evaluatieformulier 
naar de sportdienst met de motivatie en de 
deelnamecijfers van de deelnemers. 

Blijkt jouw project een succes te zijn? Dan kan 
het worden voorgesteld aan Sport Vlaanderen! 
Er zal nagegaan worden of jouw project als 
voorbeeld kan dienen of misschien zelfs algemeen 
gepromoot kan worden als “good practice” voor de 
jongerensport. 

Wedstrijdreglement en jury

Het wedstrijd- en deelnameformulier vind 
je terug via www.zwevegem.be/nieuws/
winthemovinggame. De jury is samengesteld 
uit afgevaardigden van de sportdienst, van de 
sport- en jeugdraad en de schepenen van sport en 
jeugd. Zij beoordelen alle inzendingen. Het beste 
voorstel mag uitgewerkt worden en krijgt hiervoor 
maximaal 500 euro ter beschikking. 

Contactgegevens

Het formulier mag je online doorsturen via  
sport@zwevegem.be of met de post naar: 

Gemeente Zwevegem 
t.a.v. Sportdienst Zwevegem 
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem

www.zwevegem.be/nieuws/winthemovinggame


