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Uitnodiging Sportgala Valkenswaard
Bent u ook benieuwd wie de opvolger wordt van Maik
Aerts als Sportman van het jaar? Wilt u weten welke
Sportploeg zich een jaar lang de beste van
Valkenswaard mag noemen? Kom dan op woensdag
11 februari naar De Hofnar, voor de vijfde editie van
het Sportgala Valkenswaard.
Naast de presentatie van de Galerij der
Kampioenen en de bekendmaking van de Sportprijzen, zit het programma ook dit
jaar weer vol met sportieve en muzikale optredens. Het programma start om 19.00 uur
en zal eindigen rond 21.30 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten onder
het genot van een drankje.
Kaarten kunnen voor slechts € 1,- afgehaald worden aan de servicebalie van De Hofnar
tijdens openingstijden, of voorafgaand aan het gala.
Wellicht behoren leden van uw vereniging tot de Galerij der Kampioenen of de finalisten
voor de felbegeerde Sportprijzen. Roep daarom ook de leden van uw vereniging op om
bij dit spektakel aanwezig te zijn, georganiseerd door en voor sportminnend
Valkenswaard. Op die manier maken we er met z’n allen een mooi sportfeest van.

Valkenswaard Slaat De Handen Ineen
In de huidige samenleving wordt op een ieder een appèl
gedaan om de participatie van burgers te bevorderen.
Kwetsbare mensen nemen vooral deel aan activiteiten
van zorg- en welzijnsorganisaties en minder aan die van
anderen.
Handen Ineen wil hier verandering in brengen en is
hiervoor op zoek naar een breed draagvlak binnen de
gemeente Valkenswaard.
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Handen Ineen
Handen Ineen is een Valkenswaards project van Valkenhof, Lunet zorg en GGzE De
Boei, gesteund door de gemeente Valkenswaard.
Handen Ineen wil samenwerken met organisaties, verenigingen en personen met als
doel verbindingen te leggen tussen het Valkenswaards verenigingsleven, kwetsbare
burgers en (professionele) zorginstellingen.
Kwetsbare burgers opnemen in bestaande verenigingen en/of verenigingen naar
instellingen toe laten komen, daar gaat Handen Ineen om!
Startbijeenkomst
Ook sportverenigingen worden daarom van harte uitgenodigd voor de startbijeenkomst
op woensdag 25 februari. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het auditorium van
Kempenhof aan de Antwerpsebaan in Valkenswaard.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via handenineen@outlook.com. Ook meer
informatie is via dit adres te verkrijgen.

Update Businesscase Sport
In de afgelopen maanden is fase 3 van de Businesscase
Sport afgerond. De projectorganisatie, waar ook een
brede vertegenwoordiging van sportverenigingen en de
Sportraad aan deelnam (de werkgroep), heeft op basis
van diverse onderzoeken een voorkeursscenario
bepaald.
Er is gekeken vanuit het perspectief van de gebruiker en vanuit beleid en financiën.
Daarmee is de basis gelegd voor besluitvorming over een toekomstbestendig zwembad
en binnensportaccommodatie in de raadsvergadering van februari 2015.

Laat je Sportclub niet in z’n Hemd staan!
Om aandacht te vragen voor de moeilijke tijden waarin
sportclubs verkeren startte NOC*NSF onlangs de
campagne ‘Laat je sportclub niet in zijn hemd staan’.
Samen met Erben Wennemars, Minke Booij en Kees
Jansma wil NOC*NSF iets doen aan deze situatie bij de
verenigingen.
Iedereen in Nederland moet kunnen sporten en
sportclubs zijn hierbij van groot belang. Daarom roept NOC*NSF de hulp in van
iedereen die zijn of haar sportclub een warm hart toe draagt!
Stuur je tactiek in!
Om het voortbestaan van de sportclubs te garanderen, hebben we de steun van heel
Nederland nodig. Daarom roept NOC*NSF iedereen op om zijn of haar beste tactiek toe
te sturen hoe de sportclubs:
1. Meer sponsors kunnen aantrekken?
2. Nieuwe leden kunnen werven?
3. Meer vrijwilligers kunnen activeren?
Alle tactieken worden verzameld en zijn zichtbaar op de website. De 100 meest
aansprekende komen in een online boek ter inspiratie voor alle clubs in Nederland. En
het beste idee van Nederland ontvangt tevens € 10.000,- voor de club.
Meer informatie
Op www.nocnsf.nl/laatjesportclub/uitleg vindt u meer informatie over dit initiatief.
Tevens kunt u hier terecht voor inspiratie, promotiematerialen en het insturen van uw
tactiek.
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Project Sportsponsoring afgerond
Studenten van Fontys Economische Hogeschool Tilburg
hebben gedurende de afgelopen periode sponsorplannen geschreven voor een aantal Valkenswaardse
sportverenigingen.
Dit als onderdeel van het onderwijsproject
Sportsponsoring. Dit pilotproject is opgezet door
Sportconsulent sportraad-sportverenigingen Frank
van den Boomen, samen met Fontys Economische
Hogeschool Tilburg.
Onlangs zijn de sponsorplannen ingediend en gepresenteerd aan de verenigingen,
waarmee het project is afgerond.
De reacties vanuit de deelnemende verenigingen zijn over het algemeen zeer positief.
Met name de laagdrempeligheid, relevantie en praktische insteek worden geroemd.
Omdat de studenten op school en onder leiding van een docent te werk gaan, is de druk
op de vereniging minimaal. In deze financieel zware tijd blijkt sponsoring voor veel
verenigingen een actueel onderwerp waar ze wel wat ondersteuning bij kunnen
gebruiken. Ten slotte wordt het gewaardeerd dat men geen zwaarlijvig en algemeen
onderzoeksrapport voorgelegd krijgt, maar juist een concreet actieplan voor deze
specifieke vereniging in de huidige situatie en omgeving.
Voor veel verenigingen zullen de uiteindelijke resultaten pas later duidelijk worden. Zij
hebben namelijk de keuze gemaakt om de studenten een plan te laten schrijven, maar
het benaderen en eventuele vastleggen van sponsoren door mensen van de vereniging
te laten doen.
Geslaagde pilot
Al met al kan gesproken worden van een geslaagde pilot van dit onderwijsproject. Na
een evaluatie met de onderwijsinstelling wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een
eventueel vervolg. Vrijwel alle deelnemende verenigingen hebben reeds aangegeven
een volgende keer graag opnieuw te willen deelnemen.
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