
 

 

 

 

 

Beste cultuuraanbieder, 

 

Het is weer de hoogste tijd dat de inwoners van Den Bosch 

kennismaken met jullie culturele activiteiten. Load je activiteit(en)  

vòòr 8 juli op zodat we dit meenemen in onze on/- en offline promotie. 

De deadlines voor Actiefindenbosch voor de komende periode (najaar 

2022-2023) staan hieronder.  

 

Deadlines Najaar 2022 

Activiteiten uploaden   uiterlijk vrijdag 8 juli*   

Digitale kick off    maandag 26 september 19.00uur   

Activiteiten doelgroep 4-12 jr. zaterdag 1 oktober 2022 t/m  

     vrijdag 24 maart 2023 

Activiteiten doelgroep 0-4 & 12+ jr.  zaterdag 1 oktober 2022 t/m  

     Zaterdag 15 juli 2023 

 
*Uploaden/online aanleveren kan 365 dagen per jaar. De deadlines gelden voor de promotieperiodes. 

 

 

Doelgroepen Actiefindenbosch 

Sjors voor Mini’s   peuters 0-3 jaar     

Sjors Sportief en Creatief  kinderen  4-12 jaar    

Try Out    jongeren 13-20 jaar     

Follow Up    volwassenen 21+ jaar   

                          

 

On/- en offline Promotie 

Heb jij kennismakingsaanbod voor doelgroepen tussen de 0-100 jaar? 

Kun je aansluitend een cursus aanbieden? Wil je meer cursisten werven? 

En is jouw kennismaking betaalbaar? Met ons netwerk bereiken we 

meer dan 15.000 gezinnen in heel de gemeente. Zet jouw aanbod 

online en ga samen met ons een fijne culturele tijd tegemoet! 

 

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op. 

 

 

Tot snel bij www.actiefindenbosch.nl. 
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Hoe werkt het? 
 

Op de volgende pagina staat hoe je 

kunt inloggen/registreren. Je kunt 

je activiteit(en) gratis online zetten 

en je ontvangt een e-mail van 

iedere aanmelding. Zo volg je de 

inschrijvingen op de voet. Je hebt 

het beheer volledig zelf in de hand. 

 

Log hier in als je al een account 

hebt. Heb je nog geen account? 

Registreer gratis en zet je 

kennismakingsaanbod online. 

 
Uploaden activiteiten 

• Let er goed op dat je de 

activiteit in de juiste periode 

aanbiedt! 

Anders is het niet zichtbaar op 

de website.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

  

 

Juni 2022 
U 

Actiefindenbosch wordt uitgevoerd door Huis73, ’S-PORT en Gemeente ’s-Hertogenbosch. 

http://www.actiefindenbosch.nl/
https://www.actiefindenbosch.nl/contact
http://www.actiefindenbosch.nl/
https://www.actiefindenbosch.nl/inloggen
https://www.actiefindenbosch.nl/registeren-als-aanbieder
http://www.huis73.nl/
https://www.s-port.nl/
https://www.s-hertogenbosch.nl/


 

Stap 1 : inloggen of registreren 
 

Ga naar www.actiefindenbosch.nl.  

• Heb je een gebruikersaccount, log dan hier in. 

• Geen account? Ga naar registreren aanbieder.  
 

Eenmaal geregistreerd kom je in jouw persoonlijke 

beheer en kun je direct activiteit(en) toevoegen. 

 

Stap 2 : een activiteit toevoegen 
 

Volg de invulvelden en bij elk veld staat een Ⓘ voor 

meer informatie over het veld. 
 

✓ Kies het juiste project, de doelgroep waarvoor je een 

activiteit gaat aanbieden. 
 

✓ Kies voor welke periode je een activiteit aanbiedt  
 

✓ Benoem de titel van jouw activiteit en schrijf een 

leuke en wervende promotietekst voor de activiteit. 

 
✓ Je mag maximaal €12,50 rekenen per activiteit per 

deelnemer voor bijv. materiaalkosten of zaalhuur. 

Vraag een bijdrage die reëel en toegankelijk is. 
 

✓ Bepaal het maximum aantal deelnemers en/of maak 

gebruik van de wachtlijst. 
 

✓ Vink aan voor welke leeftijd(-en) je activiteit is en 

geef dan aan voor wie de activiteit geschikt is. 

 
✓ Voeg een duidelijke foto toe.  

 

✓ Vul de les data in. Eén activiteit heeft maximaal 4 

lessen. Geef aan of een deelnemer op alle data of op 

1 datum wordt verwacht. 
 

 

✓ Tijdens de kennismakingsactiviteit maak je de 

deelnemers warm om lid te worden van jouw club. 

Leg uit wat het leuke/leerzame/gezellige vervolg is 

als ze zich bij jou inschrijven.  

Stap 3 : beheer van inschrijvingen 
 

Op het dashboard van de aanbieder kun je o.a.:  

• de planning voor alle doelgroepen nalezen. 

• per activiteit zien wie zich heeft ingeschreven. 

• in het activiteitenoverzicht op een activiteit klikken 

en deze kopiëren en opnieuw aanbieden met een 

andere datum of voor een andere doelgroep.  

 

Een eventueel deelnamebedrag wordt direct door  

de inschrijver via de website betaald. Dit wordt 

vervolgens in augustus aan jouw organisatie 

uitbetaald.  

 

Als accounthouder accepteer je de algemene 

voorwaarden.  
 

 

 
Planning periode Najaar 2022 

 

 Vanaf heden  uploaden  

    activiteiten 

 Deadline uploaden  8 juli 2022 

 Activiteiten 4-12 jr  01 okt 2022 

    t/m 24 mrt 2023 

 Activiteiten rest    van 01 okt 2022 

    t/m 15 juli 2023 

 Deelnemers  inschrijven vanaf 

    01 okt 2022 

 Promotie   online | boekje | 

    flyer 

 

  Uploaden kan 365 dagen  per jaar. 

 Deadline najaar is 8 juli 2022 !!!  
  Wat dan online staat nemen we mee in 

  de (digitale) promotie voor de doelgroepen.  

http://www.actiefindenbosch.nl/
https://www.actiefindenbosch.nl/inloggen
https://www.actiefindenbosch.nl/registeren-als-aanbieder
https://www.sportstimuleringnederland.nl/storage/cms/website/1/files/algemene_voorwaarden_aanbieders.pdf
https://www.sportstimuleringnederland.nl/storage/cms/website/1/files/algemene_voorwaarden_aanbieders.pdf

