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Sport
kosteneffectief
in huidige tijden van bezuinigingen blijft de sportsector redelijk overeind. Zeker vergeleken
met de cultuur- en de recreatiesector waar de klappen hard aankomen. Sport heeft dit vooral
te danken aan haar instrumentele waarde. Sport als medicijn, money-maker en verbinder.
en bij deze instrumentele waarde van sport en het aanbieden van sportmogelijkheden spelen

>

sportverenigingen een belangrijke rol.
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duidelijk sprake moet zijn van een win-winsituatie.
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Sportverenigingen
hebben een maatschappelijke
verantwoordelijkheid

De publicaties waar in deze column naar wordt
verwezen zijn te vinden op www.mulierinstituut.nl/

Dit is een vereniging
van vrijwilligers
en dat moet zo blijven

publicaties/sportlokaal/.

Sportverenigingen zijn er om
hun leden leuk te laten sporten
en niet meer dan dat
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