
 
 
 
 
 
 

Instructie LBBW 2022 

1e LIMBURGSE BEWEEG- EN BELEEF WEEK (LBBW) 
22 – 30 oktober 2022 

instructie & uitnodiging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTIE 
De stichting Limburg Athletics+ (hierna: LA+) wil atletiek en de loopsport stimuleren in en met een brede diversiteit aan doelgroepen in 
Limburg. Eén van de doelstellingen in het werkplan 2022 is het realiseren van een eerste ‘Week van de Breedtesport’ (werknaam), een 
week waarin breedtesportactiviteiten centraal staan en zowel sporters als niet-sporters aan mooie activiteiten kunnen deelnemen.  
LA+ heeft in samenspraak met diverse partners een concept ontwikkeld dat voor de 1e editie (2022) als leidraad gehanteerd wordt en 
de naam met zich meedraagt: de Limburgse Beweeg- en Beleefweek (hierna: LBBW).  
 
Deze memo dient als toelichting en uitnodiging om (mogelijke) partners te informeren over de werkwijze en mogelijkheden. 
 
VOORDELEN VOOR SPORTAANBIEDER OM LAAGDREMPELIG MEE TE DOEN 
We nodigen alle atletiek- en loopclubs, maar ook beweegexperts met een interessant clinic aanbod van harte uit om één of meerdere 
activiteiten aan te melden voor deze eerste LBBW. LA+ geeft ook interessante clinics weg aan atletiekverenigingen die een activiteit 
voor deze week aanmelden. Alle activiteiten vinden plaats onder regie en verantwoordelijkheid van de aanbieder/uitvoerder zelf;  
LA+ helpt om de activiteiten mogelijk te maken en de activiteiten onder een grote doelgroep te promoten. 
 
Er zijn drie manieren om als organisatie mee te doen aan deze unieke LBBW: 
1. Een of meerdere bestaande activiteiten aanmelden, zodat deze voor, tijdens en na de LBBW gratis extra promotie krijgt 
2. Een nieuwe activiteit aanmelden, zodat er specifiek voor deze LBBW een extraatje ontstaat én deze gratis promotie krijgt 
3. Een gratis clinic/workshop ontvangen bij jouw vereniging van een expert, bij voorkeur in ruil voor één zelf aangemelde activiteit 
 
De activiteit/workshop/clinic kan praktisch van aard zijn (bewegen) maar ook theoretisch (leren over bewegen). We stimuleren 
aanbod voor verschillende doelgroepen van harte (jong en oud, Frame Running, sporter en niet-sporter, etc.). 
 
Jouw organisatie mag in deze LBBW niet ontbreken toch? Ook met één activiteit is deelname al mogelijk. 
Meer info over de drie manieren om mee te doen en registratie lees je onder het kopje “aanmelden” in deze instructie. 

https://limburgathleticsplus.com/wp-content/uploads/2022/02/LAP_werkplan_2022_website.pdf
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DE KERINFORMATIE 
Wanneer? Herfstvakantie 2022, van 22 t/m 30 oktober 2022 
Waarom?  Om Limburg te tonen wat er met atletiek en loopsport te bewegen & beleven valt en te stimuleren tot deelname 
Waar?   Verspreid door heel Limburg, op basis van het aanbod van deelnemende partners (uitvoerende sportaanbieders 
  zoals verenigingen, loopgroepen, evenementenorganisatoren en beweegexperts) 
Wie?  LA+ betrekt en stimuleert uitvoerende partners, coördineert het programma en ontwikkelt de promotie om 
  sportend én niet-sportend Limburg bekend te maken met het aanbod van deze week 
Waarom?  Het is een uitstekende gelegenheid voor partners om hun aanbod bekend te maken onder een (nieuwe)  
  doelgroep, hun bestaande achterban een extraatje te bieden en/of verbinding met andere partners te zoeken 
Wat?  Het aanbod van de LBBW wordt gevormd door ons samen. Alle activiteiten die in deze week plaatsvinden en 
  toegankelijk zijn voor nieuwe geïnteresseerden kunnen worden aangemeld en worden via LA+ gebundeld.  
 
VERGOEDING ONKOSTEN 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de LBBW. Heb je zelf bepaalde onkosten die je moet maken om deel te kunnen 
nemen aan deze LBBW? Leg contact met ons zodat we kunnen bekijken of we een passende onkostenvergoeding kunnen bieden. We 
vragen aan alle deelnemende organisaties naast het aanmelden om achteraf het aantal deelnemers door te geven. Bij een aantal 
activiteiten sturen wij een fotograaf langs om de activiteit in beeld te brengen. 
 

AANMELDEN 
Via een eenvoudig webformulier kun je gemakkelijk jouw activiteit(en) aanmelden. Aanmelden kan tot 1 oktober 2022. 
 
Per activiteit vul je één (apart) webformulier in, omdat de contactpersoon (voor aanmeldingen en eventuele vragen) en info 
(wat/wanneer/waar) per activiteit vaak verschilt. 
Eventuele afspraken over een onkostenvergoeding dienen voorafgaand aan het indienen gemaakt te zijn (leg daarvoor met ons 
contact). 

 
Het webformulier om aan te melden vind je hier: 

 

limburgathleticsplus.com/LBBW2022 

 
CONTACT 
Heb je (eerst) nog vragen of opmerkingen?  
We horen graag van je en zijn te bereiken via info@limburgathleticsplus.com of 06-53.250.066. 

 
 
 

Laten we er samen een prachtige editie van de  
eerste Limburgse Beweeg- en Beleefweek van maken! 

mailto:info@limburgathleticsplus.com

