
Samen kunnen w i j  een pumptrack rea l i s eren

b i j  MFC Doe lum i n  Renkum !

Duwtje in de rug
Provincie Gelderland en het Papendalfonds hebben inmiddels
subsidie toegezegd. En de gemeente heeft inmiddels een co-
financieringssubsidie verstrekt. Uit het Lokaal Sportakkoord hebben wij
ook een bedrag ontvangen. Dit is een duwtje in de rug maar de
pumptrack is hiermee niet volledig gefinancierd. Daarbij is uw hulp
nodig!

Steunt u 
pumptrack renkum?

Hoe krijgen we kinderen, tieners, maar ook volwassen meer aan het
sporten? Daar is een prikkel, een uitdaging voor nodig. PumpTracks
zijn snel, veilig en je hebt het gebruik ervan snel onder de knie. Het
combineert de voordelen van een fietscrossbaan en een skatepark.
Het geeft een kick om lekker actief bezig te zijn.

In beweging

De pumptrack is een gesloten circuit van onderhoudsvriendelijk
asfalt met bulten en kombochten, geschikt voor gebruik voor alles wat
wielen heeft: mountainbike of BMX, rolschaatsen of skateboard, step
of skates en zelfs met de rolstoel. Door spierkracht beweeg je je voort. 

Pumptrack?

In aanloop naar het WK BMX 2021 op Papendal is er geld beschikbaar
gesteld voor initiatieven voor pumptracks in Gelderland. Hier ben ik,
Eric Kuijt, op ingesprongen en heb contact gelegd met gemeente
Renkum en Doelum. Zij zijn enthousiast en zijn een samenwerking
met mij aangegaan. 

Samen

INWONERINITIATIEF

De uitdaging

Doel: € 80.000,-

Pumptracks zijn er in vele soorten en maten. Hoe hoger het

vergaarde bedrag door fondsen, sponsoring en crowdfunding, hoe

meer variatie in ontwerp, aanleg en uitstraling mogelijk is! 

Daarom is het streefbedrag € 80.000,-

Toegezegde bedragen bij
realisatie plan
Bijdrage Provincie Gelderland € 15.000,-
Bijdrage Papendal Pumptrackfonds € 12.500,-
Bijdrage co-financieringsubsidie gemeente Renkum € 5.000,-
Bijdrage uit het Lokaal Sportakkoord € 10..000,-
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st e unt  u  p umptr ack  r enkum ?

Ik, Eric Kuijt/Eleven Zeros,

ben een inwonerrinitiatief

gegestart voor realisatie van

een asfalt pumptrack bij MFC

Doelum in Renkum. 

Ik ben geboren en getogen in

de gemeente Renkum en

woon in het dorp Renkum. Ik

ben een actief MTB'er,

vrijwilligerscoördinator van

MTB-Zuid-Veluwe en heb een

fietsonderneming.

initiatiefnemer

De ontvangen gelden uit fondsen, sponsoren en crowdfunding

worden beheerd door Beheerstichting Doelum.

n.b.

www.pumptrackrenkum.nl

info@pumptrackrenkum.nl

mEER INFORMATIE

Sportieve buitenruimte
Een pumptrack in Renkum is een verrijking op vele vlakken. Het is een
uitbreiding van het sportaanbod voor inwoners, met name kinderen en
jongeren. Een sportieve uitdaging voor alle niveaus in de buitenruimte. 

Laagdrempelig
Een pumptrack is laagdrempelig en biedt iedereen de vrijheid om te
sporten met wie en wanneer ze maar willen. Je kan je zelf trucjes leren
niet omdat het moet maar omdat je dat zelf wilt. Die vrijheid spreekt
velen aan. Spelen en sporten op een pumptrack is een geweldige
uitdaging en je kan je skills blijven verbeteren. Net als alle sporten is
sporten op een pumptrack goed voor lichaam en geest.

Duurzaam
De pumptrack is van asfalt. Dit is duurzaamen onderhoudsvriendelijk.
De ligging is in een sportieve omgeving bij Doelum en kan aangemerkt
worden zowel als sport als een speelvoorziening. Ook voor de
kinderen van de buitenschoolse opvang en de nabij gelegen scholen.

Groen
Het groene karakter van de plek kan behouden blijven als er
voldoende middelen binnenkomen om ook de inrichting te voorzien
van gras, struiken en bomen.

Iedereen
Jong en oud kunnen hun skills ontwikkelen, verbeteren en showen op
Pumptrack Renkum. Of gewoon lekker spelen. 
Een pumptrack is plezier voor iedereen!

realisatie
Opening van de pumptrack wordt in juli 2021 verwacht. Dit is een
voorwaarde die de Provincie Gelderland gesteld heeft in de
subsidievoorwaarden.

Steunt u pumptrack renkum?
Ik kom graag vertellen over mijn motivatie, het plan en de
begrotingsopbouw. Ook kan ik u dan bijpraten over het betrekken van
omwonenden bij het plan en het ontwerp. En kan ik u de stand van
zaken geven over de crowdfundingsactie van particulieren die ik ook
ben gestart.


