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Wat is een ambassadeur?

Een enthousiasteling die zich inzet om iedereen welkom te laten voelen. Iemand die de stap-
pen nagaat die een (nieuw) lid aflegt om deel te nemen aan een training totdat deze weer 
naar huis gaat. Een ambassadeur heeft niet alleen oog voor de grote lijnen maar ook voor 
kleine details. Zijn alle trainers voldoende thuis in de juiste begeleiding van bepaalde leden 
met een hulpvraag, is algemeen bekend wat Stichting Leergeld kan betekenen en kan de 
moeder van ‘Pietje’ gemakkelijk in haar rolstoel komen kijken bij de training? Gelukkig hoeft 
de ambassadeur het niet allemaal alleen te doen en uit te zoeken, Gorinchem beweegt kan 
daar natuurlijk bij helpen. Zo zetten we ons allemaal in voor een inclusieve samenleving!
Het ambassadeurschap zal in fases opgebouwd worden (van aanspreekpunt tot ambassa-
deur). Er zal toegegroeid worden naar een echte ‘Inclusief sporten Ambassadeur’ binnen de 
club. In deze fases werken de vereniging, Gorinchem Beweegt en de ambassadeur sterk sa-
men. Deze persoon zal binnen de vereniging als voltallig gezien moeten worden. Als het ware 
als extra bestuurslid. De ambassadeur is het aanspreekpunt, maar hoeft niet altijd de trainer 
van het G-team te zijn.

(Gewenste) Taken ambassadeur:
 - Aanspreekpunt voor nieuwe leden en/of zorgorganisaties
 - Nieuwe (kwetsbare) leden in de juiste trainingsgroep plaatsen (kennis van trainers/ 
   teams)
 - Aanspreekpunt voor trainers met vragen over (kwetsbare) leden. Hierover eventueel 
   contact opnemen met ambassadeur zorgorganisatie en/of Gorinchem Beweegt.
 - Ervoor zorgen dat inclusief sporten een vast agendapunt wordt bij de 
             bestuursvergadering.
  o Toegankelijkheid vereniging
   * Fysiek (bv. rolstoeltoegankelijkheid voor zowel sporter zelf als
      ouder/supporter, voor mensen met een visuele beperking)
   * Laaggeletterdheid: eenvoudige taal/duidelijke website of flyer
  o G-team echt onderdeel van vereniging
  o Deskundigheidsbevordering trainers

Denk aan inclusief sporten aan de volgende doelgroepen
 Mensen met verstandelijke beperking
 Mensen met lichamelijke beperking
 Mensen met gedragsproblematiek (voorbeeld ADHD, autisme)
 Mensen met NAH en AH
 Anderstaligen / laag geletterden
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Vereniging: 

Naam ambassadeur: 

Emailadres:

Telefoon: 

Zijn er ervaringen rondom inclusiviteit/ wat is de (relevante) achtergrond van 
de ambassadeur?

Heeft de vereniging bestaand ouderen of aangepast aanbod?

Aan te kruisen optie:      ambassadeur zoeken via campagne vrijwilligersbeleid 

Behoefte aan extra informatie over:


