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Valkenswaard wil investeren in een Veilig Sportklimaat
Sporten is leuk en levert prachtige momenten op voor
sporters
en
supporters.
Maar
ongewenst
en
grensoverschrijdend gedrag is ook te zien op en rond de
sportvelden: een scheidsrechter die wordt belaagd, een
sporter die te agressief speelt of een supporter die in het
vuur van de wedstrijd alle grenzen over gaat.
Verenigingen willen dit soort norm- en grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk
stoppen en het veilige en sociale karakter van de sportvereniging bevorderen.
Informatiebijeenkomst voor sportverenigingen
Op 6 oktober organiseert Sportief Valkenswaard daarom samen met Halt en NOC*NSF een
bijeenkomst over het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’.
Datum:
Locatie:

Donderdag 6 oktober 2016, vanaf 19.30 uur
Sportief Valkenswaard (gemeentewerf), John F. Kennedylaan 3a, Valkenswaard

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de Valkenswaardse sportverenigingen hierover niet alleen
algemene informatie aangereikt, maar ook concrete handvatten waarmee ze binnen hun
eigen vereniging aan de slag kunnen. Bovendien is er gelegenheid tot het stellen van vragen
of het krijgen van advies bij problemen waar hun vereniging tegenaan loopt.
Meer informatie en aanmelden
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis en aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
Frank.van.den.Boomen@valkenswaard.nl o.v.v. ‘Veilig Sportklimaat’. Meer informatie over
deze bijeenkomst is te vinden op www.valkenswaard.nl/sport/bijeenkomsten_42609/.

Nieuwe subsidie voor organiseren van sportactiviteiten
De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 het subsidiebeleid vastgesteld. Het nieuwe
kader zet meer in op de realisatie van beleidsspeerpunten. Tevens staat vast dat
subsidiëring gekoppeld moet zijn aan te leveren prestaties (het organiseren van
activiteiten). Subsidiëring van exploitatie- en/of formatiekosten is niet meer aan de orde.
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Het college heeft derhalve de huidige subsidies ‘kader- en
deskundigheidsvorming’
en
de
‘jeugdsportsubsidie’
ingetrokken. Een nieuwe regel komt voor deze subsidies in
de plaats.
Nieuwe subsidiëring Sportactiviteiten
Het college heeft een nieuwe nadere regel Sportactiviteiten in het leven geroepen. Sportverenigingen
kunnen een subsidie aanvragen voor het organiseren van
activiteiten voor de doelgroepen ‘jeugd’, ‘senioren’ en ‘minder validen’. De subsidie
wordt dus gekoppeld aan te leveren prestaties (organiseren van activiteiten).
Richtlijnen subsidie sportactiviteiten
1. Kennismakingsactiviteiten met sport voor jongeren, ouderen en beperkten
2. Subsidieplafond bedraagt € 15.000,- voor in 2017 en € 30.000,- voor 2018
3. Subsidie wordt verstrekt aan de activiteit welke het beste past in het beleid
4. Subsidieadviescommissie wordt om advies gevraagd bij aanvraag om subsidie
Meer informatie
Meer informatie over de subsidie en het aanvraagformulier zijn te vinden op
secure.valkenswaard.nl/direct-regelen/direct-regelen_42753/product/subsidiesportactiviteiten_1045.html.
Let op: subsidieaanvragen voor 2017 moeten ingediend worden vóór 1 oktober 2016.

Deelname sportaanbieders aan Sportmonitor Valkenswaard 2016
De Valkenswaardse sport- en beweegaanbieders zijn onlangs
via diverse kanalen benaderd om mee te werken aan de
Sportmonitor Valkenswaard 2016. Via mail, websites,
social media en lokale media werden zij verzocht om deze
online vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst moet de gemeente inzicht geven over:
 Stand van zaken bij sport- en beweegaanbieders
 Wensen en behoeften t.a.v. contact en samenwerking met de gemeente (accountmanager sport)
 Wensen en behoeften t.a.v. hun vertegenwoordiging richting de gemeente
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening verder te
optimaliseren. De verwachting van wethouder Buiter is met de uitslag van dit onderzoek
een beter op elkaar afgestemde samenwerking te krijgen waar alle partijen baat bij hebben.
Gezien het belang voor uw vereniging, rekenen we op uw medewerking. Gelieve de
vragenlijst voor 6 oktober 2016 in te vullen via onderstaande link. Indien u vragen heeft
over het onderzoek kunt u een e-mail sturen naar: sport@valkenswaard.nl o.v.v.
‘sportmonitor 2016’.



Voor sportverenigingen: nl.surveymonkey.com/r/sportmonitorvalkenswaard
Voor overige sport- en beweegaanbieders (bv: commerciële aanbieders, zorg- &
welzijnsorganisaties): nl.surveymonkey.com/r/sportmonitorbeweegaanbieders

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag voor sportvrijwilligers
Voor veel verenigingen is onlangs weer een nieuw sportseizoen gestart. In veel gevallen
gaat dit gepaard met nieuwe vrijwilligers die binnen de vereniging functies gaan vervullen
als bijvoorbeeld trainer, leider of coach.
Vaak is men al lang blij wanneer voldoende vrijwilligers gevonden worden, maar wordt de
achtergrond van deze mensen nauwelijks gescreend. Dit terwijl men in veel gevallen
nauwelijks iets weet over de achtergrond van deze mensen.
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De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een maatregel
die een sportvereniging kan nemen om de kans op
seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag binnen de
club te verkleinen.
De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid
en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden
van een persoon geen bezwaar oplevert voor het
gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij
een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als
‘bewijs van goed gedrag’.
Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of
verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een
functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.
Gratis aanvragen
De VOG is gratis aan te vragen voor vrijwilligers van sportorganisaties. Meer informatie en
voorwaarden zijn te vinden op http://www.nocnsf.nl/vog.

Sportimpuls subsidie toegekend voor seniorensport in Valkenswaard
Eerder dit jaar heeft Budo sport van Geel met
ondersteuning van de sportconsulenten van Sportief
Valkenswaard hard gewerkt aan een projectplan voor
seniorensport in Valkenswaard. Beide partijen hebben
elkaar gevonden in de ambitie om zich in te willen zetten
voor de kwetsbare doelgroepen in het sterk vergrijzende
Valkenswaard.
Samen hebben zij het project ‘Sociaal & Vitaal
Valkenswaard’ ontwikkeld. Doel van dit project is
beweegactiviteiten te organiseren voor zelfstandig wonende
ouderen met een bewegingsachterstand en beperkte
fysieke en mentale weerbaarheid. Op locaties in de wijk worden beweegactiviteiten opgezet
voor deze senioren, dicht bij de mensen en op aangepast niveau.
Subsidieaanvraag
Om dit project van de grond te krijgen is een subsidie aangevraagd via de landelijke
Sportimpuls subsidieregeling. Bij beoordeling van de aanvraag kwam het project zowel op
het gebied van relevantie als kwaliteit als ‘zeer goed’ uit de bus. Dit heeft geleid tot een
honorering van de aanvraag en een subsidie van ruim € 99.000,- om dit project van de
grond te krijgen.
Bij de uitvoering van het project zijn naast Budo sport van Geel en de sportconsulenten van
Sportief Valkenswaard tal van lokale en nationale sport-, zorg- en welzijnsorganisaties
betrokken.
Sportimpuls 2017
Sociaal & Vitaal Valkenswaard is één van de 31 projecten die binnenkort van start zullen
gaan binnen de reguliere Sportimpuls regeling. Deze kwamen als beste naar voren uit de
290 aanvragen.
Intussen is duidelijk geworden dat er ook in 2017 een nieuwe Sportimpuls ronde zal komen.
Aanvragen voor deze ronde kunnen ingediend worden van 9 januari tot 23 februari 2017.
De sportconsulenten van Sportief Valkenswaard kunnen u hierbij ondersteunen. Meer
hierover leest u in de volgende editie van deze nieuwsbrief. Voor meer informatie over de
Sportimpuls kunt u contact opnemen met de Sportconsulent Sportverenigingen via
Frank.van.den.Boomen@valkenswaard.nl.
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Wat is ‘Winnen’?: Winnen Primeert
‘Winning isn’t everything, it’s the only thing’, ‘Winners
never quit and quitters never win’, ‘Winners make goals,
losers make excuses’. Aan quotes over winnen en verliezen
geen gebrek!
Maar wat betekent ‘winnen’ voor u als trainer of club?
Is dat een mooie plaats in een klassement, een beker, een
lovend krantenartikel? Of is het de trots van een sporter
die vooruitgang boekt, plezier heeft op het veld, de
scheidsrechter met respect behandelt? Is een winnende trainer hij die een groep sporters,
begaafd en minder begaafd, laat groeien, die maakt dat ook de jongen met een beperkt
budget elke week kan komen trainen, die alle sporters op hun niveau speelkansen geeft of
...?
Is kiezen verliezen?
Misschien heeft u het gevoel voor het ene of het andere te moeten kiezen. Toch hoeft het zo
niet te zijn. Competitiesport en jeugdgericht werken kunnen hand in hand gaan wanneer je
hier bewust voor kiest en je handelen hier op aanpast!
In de campagne ‘Is kiezen verliezen?’ komen 10 thema’s voorbij die clubs en trainers
handvatten bieden om dit ideaal te realiseren. In de deze nieuwsbrief wordt telkens één van
deze thema’s uitgelicht:
Winnen Primeert
‘Kiezen om vooruitgang en verbetering van het individu en het team te laten primeren op
scores.’
Vind meer informatie over dit thema op www.valkenswaard.nl/sport/documenten_42548/.

Sportiviteit & Respect: Betrokkenheid met je leden
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.
Een 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.
Kennismaking nieuwe leden
In deze nieuwsbrief wordt telkens één onderwerp uit deze verenigingsbox onder de
aandacht gebracht. Dit keer is het thema Betrokkenheid met je leden. Op
http://www.valkenswaard.nl/sport/documenten_42548/ is de desbetreffende beleidskaart te
downloaden die kan helpen bij het aanpakken van dit onderdeel binnen uw vereniging.
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