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In Regenbooggemeente Apeldoorn werd maandag 17 mei 2021 op symbolische wijze het ‘Gelderland Loves to Move’ 
programma gelanceerd. 365 dagen later zijn er meerdere voorbeelden vanuit verenigingen die een stimuleringsaanvraag 

hebben ingediend. Tot augustus kunnen Gelderse sportverenigingen met deze stimuleringsregeling nog de subsidie  
aanvragen voor activiteiten om de inclusie bij hun club te verbeteren. 

Het Gelderland Love to Move programma is een samenwerking tussen provincie Gelderland, gemeente Nijmegen,  
John Blankenstein Foundation en de Gelderse Sport Federatie, in aanloop naar de EuroGames 2022 die 

van 27 tot en met 30 juli in Nijmegen worden gehouden.

VRAAG NU HET STIMULERINGSBUDGET NOG AAN!
Met deze stimuleringsregeling kun je als sportaanbieder 50% vergoed krijgen  
van een activiteit die de sportclub toegankelijker maakt voor ouderen, mensen  

met een migratieachtergrond en LHBTI+’ers.

‘Onze gemeente Oost Gelre is Regenbooggemeente. Via de Klanbordgroep  
Regenbooggemeenten Oost Gelre en Winterswijk organiseren wij oa.

 De Achterhoek Pride. Het bespreekbaar maken van het onderwerp binnen  
sportclubs is een van de speerpunten.”  

 
Cas Maarse, lid Klankbordgroep Regenbooggemeenten  Winterswijk en Oost Gelre

‘We willen duidelijk maken, dat zich onder de fans van NEC veel LHBTI+supporters  
bevinden, die evenveel van NEC houden als andere supporters van NEC en met wie  

rekening moet worden gehouden’

Clem Bongers, Werkgroep COC regio Nijmegen
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In de Achterhoek is een actieve LHBTIQ+ beweging gaande. Mede aangestuurd 
door de regenbooggemeenten Oost Gelre en Winterswijk samen met een stel 
betrokken inwoners #werkgroep. In juni volgt zelfs een heuse Achterhoekse 
Pride maand. De GLTM-subsidie werd hier aangevraagd voor enerzijds het ver-
spreiden van zoveel mogelijk regenboogvlaggen bij diverse sportaanbieders en 
anderzijds voor het organiseren van een sportcafé met LHBTIQ+ als onderwerp. 

VOORBEELD 1

Sportservice Apeldoorn gaat samen met de werkgroep uit het lokale sportakkoord  
een sportcafé organiseren met als titel ’Welkom op de club’. Hoe zorg je ervoor dat 
iedereen, ongeacht gender of geaardheid, zich welkom voelt op de club?  
En wat kan je doen om de inclusie en sociale veiligheid op je club te vergroten?  
In deze sessie ontdek je kansen voor je vereniging aan de hand van anders denken,  
of noem het omdenken. De sessie vindt 1 juni plaats.

VOORBEELD 2

Werkgroep COC regio Nijmegen gaat samen met NEC en de  
supportersvereniging van NEC in de aanloop naar de Eurogames  
in juli 2022 een magazine uitbrengen met portretten van en interviews  
met LHBTIQ+supporters van NEC.

VOORBEELD 3

De gemeente Harderwijk heeft een GLTM subsidie aangevraagd om uitvoering te geven 
aan het projectplan ‘’sport en bewegen voor iedereen’’. Dit plan komt voort uit het  
Regenboogbeleid waar al enkele jaren hard aan wordt gewerkt. Het doel is duurzame 
processen in de sport op gang te brengen door gesprekken te voeren bij sportvereni-
ging en met LHBTIQ+ sporters. Ter ondersteuning worden er door de projectgroep 
trainingen, workshops en regenboogevenementen georganiseerd.

VOORBEELD 4

‘ Er zijn nog weinig rolmodellen in de topsport die 
het voor jonge sporters makkelijker maakt. Het 

doel van de tentoonstelling is bij te dragen aan die 
zichtbaarheid en mensen te ondersteunen bij hun 

coming out. Ook sportverenigingen willen we hierbij 
ondersteunen’

Karin Huijzendveld en Bep Timmer,  
initiatiefnemers Fototentoonstelling +  

boek “OUT&SPORTER OP DE VELUWE”. 

‘We vinden het erg belangrijk dat internationale 
of LHBTI+ studenten zich dus welkom en veilig 

voelen bij onze studenten sportverenigingen 
zodat zij ook kunnen genieten van alles wat het 

studentensportleven te bieden heeft’

Anne Walters, Sportstichting  
Wageningen Universiteit (SWU) Thymos 

23  
goedgekeurde aanvragen

100  
regenboogvlaggen  

aangevraagd


