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Nu de eerste periode van Delft Try Out is afgelopen, staat de tweede periode vanaf begin november alweer voor de deur.
De tussenstand staat nu op 312 aanmeldingen. Deze aanmeldingen zijn verdeeld over 28 sportverenigingen waarvan 19
verschillende sporten. Hieronder lichten we twee sportverenigingen uit die deelnemen aan Delft Try Out.
Schaatsvereniging DKIJV en badmintonvereniging Swetiday populair bij Delftse jeugd
De schaatsvereniging DKIJV is voor de jeugd altijd een populaire sport om te proberen. Niet alleen om te proberen, want
uit de cijfers van de vorige editie is gebleken dat van de 42 deelnemers meer dan de helft is blijven hangen en een
lidmaatschap hebben afgesloten. ‘Dankzij Delft Try Out blijven de kinderen na de 4 proeflessen meer dan helft lid van
onze vereniging, we zijn dan ook meer dan tevreden en super enthousiast met dit initiatief’, aldus Leon van Bohemen,
jeugdschaats coördinator van DKIJV.
De badminton vereniging Swetiday moest na een korte periode van aanmelden de inschrijvingen al sluiten. Zij hadden
het maximale aantal kinderen die mee kunnen doen al bereikt. We moesten zelfs een aantal kinderen teleurstellen,
omdat de vereniging gewoon weg niet meer deelnemers aankunnen. Erg jammer, maar tegelijkertijd een groot succes
voor de badminton vereniging want ook hierdoor blijven de kinderen weer hangen en sluiten ze aan bij de reguliere
lessen van Swetiday.
W at is Delft Try Out?
Met Delft Try Out kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar sporten uitproberen bij een vereniging of sportaanbieder door
aan vier trainingen mee te doen voor een totaalbedrag van 5 euro. Op deze manier zorgt Delft Try Out ervoor dat
kinderen nieuwe sporten kunnen uitproberen, lekker samen kunnen bewegen en hun talenten kunnen ontdekken.
Met ruim 4OO inschrijvingen verpulverde de voorjaarseditie van 2O21 het oude record uit de periode daarvoor, toen er
zo’n 22O inschrijvingen waren. Er hebben tijdens de voorjaarseditie 224 clinics plaatsgevonden bij 28 sportaanbieders,
waarvan 21 sportverenigingen. Gemiddeld worden er per editie tientallen nieuwe lidmaatschappen afgesloten als direct
gevolg van Delft Try Out.
Heeft jouw vereniging interesse om in het voorjaar van 2O22 deel te nemen? Neem dan contact op met Sjors Grasman
via s.grasman@haaglandenbeweegt.nl.
Bezoek ook eens de website: www.delfttryout.nl

