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Meer inwoners vaker 
laten sporten
Meer inwoners aan het sporten krijgen. Of váker laten sporten. 
Dat is voor veel gemeenten in Nederland de uitdaging. 
Sportmatch is het antwoord.

Het digitale sportactivatieprogramma van NOC*NSF breng het sportaanbod van  
jouw gemeente in beeld. Een actueel en compleet sportaanbod, 365 dagen per jaar.  
Zo stimuleer je de sportparticipatie voor sporters én niet-sporters in je gemeente.

Sportmatch bestaat uit drie online platformen die aan elkaar gekoppeld zijn:

Sport in jouw gemeente
Op het online platform ‘Sport in [jouw gemeentenaam]’ staat 
het altijd actuele sportaanbod binnen je gemeente verzameld. 
Inwoners worden zo geïnspireerd, geactiveerd en gematcht aan  
de sport, sportclub en/of sportactiviteit die het beste bij hen past.

Clubbase
Via Clubbase beheren sportaanbieders hun sport- en 
beweegaanbod dat op ‘Sport in [jouw gemeentenaam]’ te 
zien is. Van nieuwste cursus en actuele activiteiten tot het 
doorlopend trainingsaanbod. En met de tool voor het maken 
van promotiemateriaal kan de sportclub eenvoudig het aanbod 
promoten bij de inwoners uit je gemeente. 

Sportbase
Sportbase geeft jou, als gemeente, inzicht in de data van sporters 
en sportaanbieders in je eigen gemeente. Het helpt om sport- en 
beweegaanbieders vanuit de gemeente te ondersteunen en te 
komen tot een gefundeerd sportbeleid.  

http://clubbase.sport.nl
https://sportbase.sport.nl/


Een aantal voordelen van Sportmatch uitgelicht

Voor je gemeente
• Sportmatch draagt bij aan de 

verhoging van de sportparticipatie in 
je gemeente. 

• De grote combinatie aan 
functionaliteiten binnen Sportmatch 
zorgt voor grote slagkracht binnen 
het gemeentelijk budget.

• Inzichten uit de data aan 
sportdeelname, trends en 
ontwikkelingen helpt te komen 
tot een gefundeerd gemeentelijk 
sportbeleid.

Voor sportaanbieders 
in je gemeente
• Sportmatch draagt bij aan vitale, 

gezonde clubs, met meer actieve 
leden en meer sportvormen.

• De zoekopdrachten op ‘Sport in 

[jouw gemeentenaam]’ geven inzicht 
in sportactiviteiten waar vraag naar 
is - die sportaanbieders vervolgens 
kunnen ontwikkelen. 

• Sportmatch brengt sportclubs en 
sportorganisaties online dichter bij 
elkaar en draagt daardoor mede bij 
aan de lokale collectiviteit. 

Voor je inwoners 
• Eenvoudig online het sportaanbod 

zichtbaar in hun gemeente, op 
mobiel, tablet en computer. 

• Door het invullen van de Sportwijzer 
krijgen inwoners advies welke sport 
bij hen past.

• Inwoners boeken makkelijk en 
snel voor proeflessen, trainingen 
of andere sportactiviteiten op het 
platform. 
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Kom in contact

Pascal Schepers
smartphone +31 (0)6 22 74 68 82
mail2 pascal.schepers@nocnsf.nl

Sjoerd Reijnen
smartphone +31 (0)6 31 93 98 29
mail2 sjoerd.reijnen@infocaster.net

Bekijk de video

https://www.youtube.com/watch?v=f1T83_XR-cQ

	Knop 1: 


