
 

Rolstoelbasketbal / Badminton overdag en aangepast Badminton / Senioren Fitness  
Kaartclub /  Conditietraining / Fiets / Toer club. 

 Een nieuwe vereniging die die anders is en aansluit bij de vraag naar eenvoud. 
Wat dacht u van sporten terwijl u van sportverzorging verzekerd bent wanneer u die nodig heeft? 

 MSV Spijkenisse heeft het en speelt in op uw wensen.   
 

Multi Sport Vereniging Spijkenisse 
MSV Spijkenisse wil sporten voor alle mensen, jong of oud mogelijk maken,     

Ook voor sporten met een fysieke beperking kan je bij MSV Spijkenisse terecht. 

We Are All The Same! 

Sporten bij MSV Spijkenisse gaat niet om beperkingen, maar om uitdagingen. 

Ook is MSV Spijkenisse er voor de ouderen in de samenleving , sport verenigt , 

is gezelligheid of het nu de kaartspelen zijn of de ouderen gym ,je doet het met elkaar. 

Een nieuwe vereniging die anders is en aansluit bij de vraag naar eenvoud. 

 

Het buurthuis van de Toekomst! 

Kom erbij. “Je bent welkom!  

 

Ons doel: 

De (lichamelijke) gehandicaptensport ,alsmede de seniorensport 

op de Zuid Hollandse eilanden te promoten, 

ondersteunen, begeleiden en uit te voeren zowel op sporttechnisch als 

op organisatorisch gebied. 

 

Visie: 

Blijvend actief is ook blijvend in de ontwikkeling. 

MSV Spijkenisse wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om te bewegen. 

En iedereen die wil bewegen, moet dat op zijn eigen niveau en naar zijn eigen wensen kunnen doen. 

Het accent is, de inzet van sport als middel. 

Sport kan een belangrijke middel zijn om valide en minder valide mensen te laten deelnemen aan de samenleving. Zo is 

sport uitstekend geschikt als preventie van gezondheidsproblemen zoals overgewicht, kan het verveling verdrijven, 

eenzaamheid tegengaan en de sociale cohesie bevorderen. 

Verder kiest MSV Spijkenisse voor een gerichte benadering. Niet alleen kinderen, maar ook senioren zijn gemakkelijker 

tot bewegen te stimuleren als zij in hun eigen wijk benaderd worden en zij bij hen in de buurt aan kunnen sluiten bij 

activiteiten. 

 
MSV Spijkenisse 

  We Are All The Same   
 

Internet: www.msvspijkenisse.nl 

Email:bestuur@msvspijkenisse.nl 

Locatie:Sporthal:Den Oert 

Adres: Ritte 3   3201 LX Spijkenisse 

http://www.msvspijkenisse.nl/


 

 


