
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportpunt71, hoe zat dat ook alweer? 
Eens in de twee maanden is het de plek waar sportbestuurders, raadsleden, 
commissieleden, trainers, sporters, sponsors, sport organisatoren, sportambtenaren elkaar 
ontmoeten. Vroeger heette dit het Sportcafé maar sinds drie jaar dus Sportpunt71. Bij 
Sportpunt71 kun je informeel overleggen met andere bestuurders (hoe kom jij eigenlijk aan 
vrijwilligers?), andere trainers (zullen we een keer een oefenwedstrijd regelen?), sponsors 
(wat krijg jij nou terug van die sportclub in ruil voor sponsoring?) en sportambtenaren (ik zou 
graag eens met je praten over een andere inrichting van het sportpark). Allemaal zaken die je 
live met elkaar veel makkelijker regelt dan via de mail. Corona zorgde ervoor dat er geen 
Sportpunt71 bijeenkomsten waren en daar gaan we vanaf nu weer wat aan doen. 
 
 
Waar is Sportpunt71? 
Elke twee maanden organiseren we het op een plek die iets met sport te maken heeft. Zo 
zijn we in de ruim 25 jaar dat Sportpunt71/Sportcafé bestaat wel zo’n beetje in alle kantines 
en clubhuizen van Leiden geweest. Soms combineren we het met een jubileumjaar en ook 
hebben we nog wel eens een interessante spre(e)k(st)er die ons in een uur voorafgaand aan 
Sportpunt71 meer verteld over een onderwerp dat interessant is. Sportpunt 71 proberen we 
te organiseren in de even maanden van het jaar, meestal tussen 17.00 en 19.00 uur. Elke 
club, vereniging of ander soort sportorganisatie uit Leiden (of zeer nabije gemeente) kan 
gastheer zijn voor Sportpunt71. 
 
 
Zijn er ook bijzondere Sportpunt71 bijeenkomsten? 
Zeker! Er was ooit een golftoernooi op de Bult, we hielden Padelclinics, er was een digitale 
PubSportQuiz (staat dit jaar live op woensdag 2 november op het programma) én er is het 
jaarlijkse tennistoernooi.  
 
 
Heb je een uitnodiging nodig voor Sportpunt71? 
Nee hoor iedereen die enigszins sportief in Leiden of omgeving betrokken is kan gewoon 
langskomen. Als je de uitnodiging wilt ontvangen in je mailbox, meld je dan aan via deze 
pagina op Sportstad Leiden. We zorgen er dan voor dat je via de e-mail steeds een 
uitnodiging krijgt voor het volgende Sportpunt71. Je kunt ook kijken op de speciale pagina 
die we hebben op de website van Sportstad Leiden. Via de link kom je op de pagina. Je kunt 
de uitnodigingsmail ook gewoon doorsturen aan andere (commissie)leden van je club. 
 
 

Zien we je snel op een van de bijeenkomsten van Sportpunt71? 


