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Nomineer sporters voor het Sportgala Valkenswaard 2018
Op vrijdag 19 januari 2018 wordt voor de 8e keer het
Sportgala Valkenswaard gehouden. In Cultuurcentrum De
Hofnar staat wederom een spetterende show vol sportieve
en muzikale optredens op het programma.
Eregalerij en Sportprijzen
Tijdens dit gala worden alle Valkenswaardse sporters geëerd
die in 2017 een club overstijgende prestatie hebben
geleverd. Zij komen terecht in de Eregalerij. Daarnaast
zullen ook de Sportprijzen worden uitgereikt in diverse
categorieën zoals Sportman, -vrouw, of -team van het jaar.
Nomineren
Ook uw verenigingen kent wellicht sporters die in aanmerking komen voor de Eregalerij of
één van de Sportprijzen. Om deze sporters te kunnen eren, verzoeken wij u kandidaten te
nomineren via de inschrijfmodule op www.valkenswaard.nl/sport. Naast een manier om
de sporters in het zonnetje te zetten, is het natuurlijk mooie publiciteit voor uw vereniging.
Like de Facebook-pagina en wordt automatisch op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen rondom het Sportgala Valkenswaard 2018: @sportgalavalkenswaard.

Kies uw clubheld en win € 10.000 voor uw club
U kent ze vast, want elke sportvereniging heeft ze.
Anonieme helden die alles geven voor hun club. Voor dag
en dauw. Elke dag opnieuw. Voor jullie. Deze vrijwilligers
verdienen een moment in de schijnwerpers.
Wie is uw clubheld?
Welke vrijwilliger bij uw vereniging is een echte clubheld?
Een clubheld kan iedereen zijn. Van bardame of voorzitter
tot scheidsrechter of materiaalman. Vrijwilligers vanuit alle
sporten en verenigingen komen in aanmerking, mits
aangesloten bij NOC*NSF.
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Verkiezing
Stemmen op uw clubheld kan tot uiterlijk 31 oktober op www.ed.nl/mijnclubheld. Op de
lijst staan intussen 24 Valkenswaardse vrijwilligers, die meedingen naar de titel. Staat de
clubheld van uw keuze nog niet op de lijst? Meldt dan alsnog uw eigen clubheld aan.
In elke gemeente wint de clubheld met de meeste stemmen. Er worden 15 regiowinnaars
verkozen waaruit de vakjury de landelijke winnaar selecteert. Hij of zij mag zich een jaar
lang dé clubheld van Nederland noemen en ontvangt een cheque met € 10.000 voor de
vereniging! Een leuk bedrag om het clubhuis eens goed op te knappen of om nieuwe
trainingsmaterialen voor de jeugd te kopen.
Ook als stemmer maakt u kans op een prijs, namelijk een lotenpakket t.w.v. €50,-.

Alle kinderen doen mee in Valkenswaard!
In Valkenswaard moeten alle kinderen deel kunnen nemen
aan sport-, cultuur- en schoolactiviteiten.
Om dit te bereiken hebben de gemeente Valkenswaard,
Stichting Leergeld Valkenswaard e.o., Jeugdsportfonds
Brabant en Jeugdcultuurfonds Brabant de handen ineen
geslagen.
Gezinnen die het niet breed hebben kunnen rekenen op een
financiële tegemoetkoming.
Regeling
De regeling is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar in gezinnen met een kleine
beurs. Dit betekent een inkomen lager dan 120 % van het bijstandsniveau.
Via deze regeling worden kosten voor contributie, sportkleding of -materialen vergoed.
Voor sport geldt een maximale vergoeding van € 225,- per jaar. De betalingen gaan
rechtstreeks naar de vereniging of leverancier.
Het aanvragen van een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds gaat via de ‘intermediair’; in
Valkenswaard is dat Stichting Leergeld.
Een flyer met meer informatie over de regeling is te vinden op www.valkenswaard.nl/sport.
Klik op het tabblad ‘Verenigingen’ en vervolgens op ‘Documenten’.
Rol voor u als vereniging
Sportverenigingen hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Trainers en begeleiders
binnen de club kunnen signalen opvangen die wijzen op financiële problemen.
Denk hierbij aan een kind wat elke week enthousiast komt trainen, maar toch stopt. Een
gezin wat de contributie structureel niet of te laat betaalt. Of een kind wat al jaren op te
kleine of versleten sportschoenen loopt, omdat men geen nieuwe kan betalen. Als
vereniging kunt u (ouders van) die kinderen wijzen op deze regeling.
Op die manier zorgen we er samen voor dat alle kinderen in Valkenswaard kunnen sporten
en bewegen. Bovendien levert het extra leden op voor uw vereniging; leden die langer lid
blijven of juist lid kunnen worden, dankzij deze regeling.

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 vereniging 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.

Wat is ‘Winnen’?: Beslissingen Aanvechten
‘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. Dit keer aandacht voor het tiende en laatste thema:
Beslissingen Aanvechten
‘Kiezen om op elk moment respect op te brengen voor officials en die hun sporters leren
correct omgaan met beslissingen.’
Vind meer informatie over dit thema op www.valkenswaard.nl/sport. Klik op het tabblad
‘Verenigingen’ en vervolgens op ‘Documenten’.

Sportiviteit & Respect: Spelregelkennis
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.
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Spelregelkennis
In deze nieuwsbrief wordt telkens één onderwerp uit deze verenigingsbox onder de
aandacht gebracht. Dit keer is het thema Spelregelkennis.
Op www.valkenswaard.nl/sport is de desbetreffende beleidskaart te downloaden die kan
helpen bij het aanpakken van dit onderdeel binnen uw vereniging. Klik op het tabblad
‘Verenigingen’ en vervolgens op ‘Documenten’.
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