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Aanmelden Verenigingen Sport4Kids
Voor de nieuwe editie van het naschoolse sportprogramma
Sport4Kids wordt gezocht naar verenigingen die hun sport en
verenigingen willen promoten onder de jeugd.
Doel is de Valkenswaardse jeugd kennis te laten maken met
het lokale sportaanbod. Sportverenigingen krijgen zo de kans
om hun sport en vereniging te promoten en leden te werven.
Vernieuwde opzet
We hebben dit keer gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de kinderen niet inschrijven
voor één sport, maar voor een pakket met meerdere sporten. Een blok bestaat uit vijf
lessen, waarbij twee verenigingen elk twee lessen verzorgen. De vijfde en laatste les van
elk blok wordt telkens verzorgd door de sportconsulenten van de gemeente Valkenswaard.
Planning
 Periode: week 45 t/m 49 2015; week 8 t/m 12; week 20 t/m 24 2016
 Tijd:
dinsdag, 16.00-17.00 uur
 Locatie: in overleg nader te bepalen
Meer informatie
Meer informatie over Sport4Kids is te vinden op http://bit.ly/1L9mic9. Aanmelden kan via
sport@valkenswaard.nl o.v.v. ‘Sport4Kids’. Ook met vragen kunt u hier terecht.

Volg nu Gratis Cursus: ‘Coach de Coach’
Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve
prestaties. Maar hoe pak je dat het beste aan? Een vraag
waar veel trainers en coaches mee worstelen. Om trainers
en coaches hierbij te ondersteunen is het
verenigingstraject ‘Coach-de-coach’ ontwikkeld.
Het verenigingstraject Coach-de-coach leidt binnen een
vereniging twee á drie trainerscoaches op.
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Een trainerscoach begeleidt trainers en coaches om hun pedagogische vaardigheden
verder te ontwikkelen. Trainerscoaches geven begeleiding langs de lijn (veld, baan, bad of
mat) zodat een trainer of coach direct met de tips aan de slag kan. Daarnaast is het Coachde-coach ook bedoeld voor bestuurders. Zij krijgen namelijk hulp om trainerscoaches
optimaal te faciliteren en hen een structurele plaats te geven binnen de vereniging.
Gratis verenigingstraject aanvragen
Dit verenigingstraject wordt aangeboden door de Gemeente Valkenswaard, in
samenwerking met de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Tot eind 2015 kan het
traject kosteloos gevolgd worden binnen uw eigen vereniging. Meer informatie is te vinden
op http://bit.ly/1L9mic9. Het traject aanvragen kan bij de Sportconsulent SportraadSportverenigingen via Frank.van.den.Boomen@valkenswaard.nl.

Is uw Sportvereniging de Leukste?
Dit jaar wordt voor de 4e keer de ‘Verkiezing van de
Leukste Sportvereniging’ georganiseerd. De verkiezing
wordt georganiseerd in iedere gemeente van Nederland en
er zijn al meer dan 11.000 sportverenigingen genomineerd.
Bij de verkiezing draait het niet om de sportieve prestaties
maar om de maatschappelijke rol die de sportverenigingen
vervullen binnen de gemeente. De verkiezing zorgt voor
positieve publiciteit voor de sportverenigingen en geeft
de leden de mogelijkheid om hun waardering voor het werk
van de vele vrijwilligers bij hun sportvereniging te laten
blijken. De verkiezing is zo opgezet dat kleine
sportverenigingen net zo veel kans maken als grote sportverenigingen.
Nomineren en stemmen
Deelname aan de verkiezing is gratis voor alle sportverenigingen. Om mee te kunnen
dingen naar de titel dient u uw verenging te nomineren via www.leukstesportvereniging.nl.
Daarna kan op diezelfde website tijdens de 1 e stemronde nog tot 11 oktober gestemd
worden op uw vereniging.
Tussenstand
Op dit moment gaat in Valkenswaard de Valkenswaardse Golfclub aan de leiding op basis
van het aantal stemmen en Bronx Basketball Club wanneer gekeken wordt naar de
gemiddelde beoordeling. Heeft u een andere voorkeur of wilt u juist deze verenigingen extra
steunen, breng dan uw stem uit.

Campagne tegen Seksueel Ongewenst Gedrag
Voor veel verenigingen is het seizoen 2015-2016 onlangs
gestart. In veel gevallen gaat dit gepaard met nieuwe
vrijwilligers die binnen de vereniging functies gaan vervullen
als bijvoorbeeld trainer of leider. Vaak is men echter al lang
blij wanneer voldoende vrijwilligers gevonden worden, maar
wordt de achtergrond van deze mensen nauwelijks gescreend.
Campagne
Om verenigingen te informeren en te ondersteunen op dit
gebied is de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’
opgezet. Verenigingen worden aangezet om aan de slag te gaan met de volgende
actiepunten:
1. Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
2. Hanteer heldere omgangsregels
3. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
4. Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
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Het initiatief voor deze campagne ligt bij de Rijksoverheid (ministeries VenJ en VWS), hierin
ondersteund door NOC*NSF. Op www.maakereenpuntvan.nl vindt u meer informatie over
de campagne en materialen die u kunnen helpen bij het uitvoeren van de acties.

Overlast? Doe aangifte!
In de zomer en het najaar is het vaak beter weer en langer
licht. Mensen hebben in deze periode doorgaans meer vrije
tijd, waardoor men vaak meer en langer buiten is. Helaas
neemt doorgaans in deze periode ook de overlast op de
sportparken en sportaccommodaties toe. Denk hierbij aan
ongeoorloofd gebruik, vervuiling, vernieling of inbraak.
Hoewel regelmatig signalen binnen komen van overlast op en rondom sportaccommodaties,
blijkt uit navraag bij de politie dat het aantal aangiftes hierbij achter blijft.
Doe melding of aangifte
Om gepaste maatregelen te kunnen nemen tegen de overtreders is het echter essentieel dat
hiervan melding wordt gemaakt bij de politie. Verzoek is dan ook om bij overlast altijd
contact op te nemen met de politie. Bij spoed kan dit via het alarmnummer 112, anders via
0900-8844. Aangifte of melding doen kan ook eenvoudig digitaal, via
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

Presentatie Sportconsulenten Gemeenteraad
Op 3 september hebben de sportconsulenten Sport, Cultuur &
Natuur een presentatie gegeven aan de gemeenteraad. Deze
themabijeenkomst stond in het teken van het onderwijs.
Tijdens de presentatie is de raad geïnformeerd over de
werkzaamheden van de sportconsulenten binnen dit domein.
Zo werd onder meer verteld over de samenwerking tussen
sportverenigingen en onderwijs, in de vorm van onder meer
kennismakingslessen, buitenschools sportaanbod, scholentoernooien, stages, onderwijsprojecten en kinderparticipatie. De presentatie is te vinden op www.valkenswaard.nl/sport.

Sportiviteit & Respect: Bestuurdersrollen
Iedere bestuurder wil graag een sterke vereniging waarin
sportief & respectvol gedrag de normaalste zaak van de
wereld zijn. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt.
De vraag waar bestuurders vaak mee worstelen is hoe het
gesprek over ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen.
Om u hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld met tips en
praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox. De Verenigingsbox geeft bestuurders handvatten om de dialoog aan te
gaan met andere bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, ouders en sporters.
Bestuurdersrollen
In deze nieuwsbrief zal telkens één onderwerp uit deze verenigingsbox onder de aandacht
gebracht worden. Dit keer is het thema bestuurdersrollen. Op http://bit.ly/1L9mic9 is de
desbetreffende beleidskaart te downloaden die kan helpen bij het aanpakken van dit
onderdeel binnen uw vereniging.
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