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Schrijf snel in voor de inspiratiesessie over ‘Sportief Coachen’
Als Sportief Valkenswaard organiseren we regelmatig trainingen en workshops voor sporten beweegaanbieders. Door de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen en de
organisatie te professionaliseren, proberen we de Valkenswaardse sportverenigingen
toekomstbestendig te maken en houden.
Nieuwe samenwerking
Deze ambitie sluit aan bij die van de KNVB, Fontys Hogescholen en Centrum voor
Pedagogisch Contact (CPC). Onlangs kondigden zij namelijk aan de handen ineen te slaan.
Samen gaan zij sportclubs helpen bij het creëren van een omgeving waarin kinderen fijn
en verantwoord kunnen sporten.
Dat gaan ze doen door middel van inspiratiesessies, cursussen, trainingen en hulpmiddelen
voor clubs en trainers. Hierbij wordt samengewerkt met gemeenten en sportclubs.
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Sportief Coachen
Daarom vindt op 19 maart een inspiratiesessie plaats over ‘Sportief Coachen’. We zijn te
gast in een sportieve omgeving; het Willem II stadion in Tilburg. Tijdens de sessie wordt u
bijgepraat over dit thema. Ex-profvoetballer en zanger Björn van der Doelen en
sportpedagoog Marcel van Herpen delen via herkenbare voorbeelden hun inzichten en
ervaringen. Organisaties als KNVB, Fontys, Willem II en gemeenten laten zien hoe zij u als
vereniging kunnen helpen om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan.
Gratis deelnemen
Als partner van de organisatie mogen we enkele vrijkaarten weggeven voor deze
interessante bijeenkomst. Wacht echter niet te lang met inschrijven, want VOL=VOL!
Thema
Datum
Locatie
Kosten
Doelgroep
Meer info
Inschrijven
LET OP

Sportief Coachen
Dinsdag 19 maart 2019; 19:30 uur
Willem II stadion: Goirleseweg 34, Tilburg
Gratis
Trainers, jeugdcoördinatoren en bestuurders van sportclubs
www.valkenswaard.nl/sport/bijeenkomsten_42609
Frank.van.den.Boomen@valkenswaard.nl o.v.v. ‘Sportief Coachen’
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar: VOL=VOL!

Gratis workshop ‘Veranderfitness’ voor young professionals
We leven in een maatschappij die in rap tempo ontwikkelt
en verandert. Denk maar eens aan de veranderende
bevolkingssamenstelling (zoals vergrijzing, ontgroening en
krimp) en nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld rondom BTW en
AVG). Ook als sportvereniging heeft u hiermee te maken.
Ziet u dit als bedreiging of juist als kans?
Workshop
Tijdens de workshop ‘Veranderfitness’ leert u hoe u om
kunt gaan met veranderingen en hierop in kunt spelen. Centraal staat hoe we in een
voortdurend veranderende omgeving kunnen verbinden en welke gevechten we daarvoor
moeten leveren. Veranderspieren in ons brein worden met ludieke oefeningen getraind om
onze verandervaardigheden te verbeteren.
De workshop vindt plaats op donderdag 28 maart in Oirschot. Deelname is gratis en
inclusief diner en borrel. Deze training is specifiek voor de leergierige young professionals
(<35 jaar), die open staat voor zelfontwikkeling. Breng deze workshop dan ook onder de
aandacht bij de jeugdige trainers, coaches of bestuurders, die binnen uw vereniging actief
zijn. De uitnodiging met meer informatie vindt u op www.valkenswaard.nl/sport. Klik op het
tabblad ‘Verenigingen’ en vervolgens op ‘Bijeenkomsten’.
Young Professionals Network
Deze workshop wordt georganiseerd door het VSG-Young Professionals Network (YPN),
in samenwerking met Sportief Valkenswaard. YPN is een netwerk van en voor jonge,
ambitieuze professionals tot en met 35 jaar, die actief zijn in de sport(sector).
Kijk voor meer informatie over YPN of deze workshop op www.sportengemeenten.nl. Bij
vragen kunt u contact opnemen met de Sportconsulent Sportverenigingen via
Frank.van.den.Boomen@valkenswaard.nl.

Inspiratietraining 'Vrijwilligersmarketing' wegens succes herhaald
In november organiseerde Sportief Valkenswaard samen met de Vrijwilligerscentrale
Valkenswaard de workshop Vrijwilligersmarketing. Dat dit bij veel verenigingen een actueel
thema is, bleek wel uit het aantal aanmeldingen. Met ruim 40 deelnemers was de workshop
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al snel vol. Vanwege het grote animo is besloten om op 3
april een tweede bijeenkomst te organiseren. Dit om
tegemoet te komen aan de vraag van verenigingen die
deze training moesten missen.
Voor veel verenigingen is werving en behoud van
vrijwilligers namelijk één van de grootste zorg- én
aandachtspunten. En niet voor niets. Vrijwilligers zijn
namelijk van levensbelang om de club overeind te houden.
Het vinden en motiveren van vrijwilligers is echter niet
eenvoudig. Of toch wel, met de juiste aanpak?!
Workshop
Tijdens deze workshop leert u hoe u uw organisatie aantrekkelijk presenteert aan
potentiële vrijwilligers én hen kunt ‘werven’ voor uw vereniging. Dit gebeurt aan de hand
van 4 stappen: Opvallen, Contact, Overtuigen en Relatie. Deze stappen worden
doorgenomen met behulp van inspirerende voorbeelden en bruikbare tips. Naderhand kunt
u hiermee zelf binnen uw eigen vereniging aan de slag.
Datum
Locatie
Kosten
Organisatie
Meer info
Inschrijven
Vragen

Woensdag 3 april 2019; 19:30 uur
Dorpshuis d'n Teut: Dorpsstraat 55, Borkel en Schaft
Gratis
Sportief Valkenswaard & Vrijwilligerscentrale Valkenswaard
www.valkenswaard.nl/sport/bijeenkomsten_42609
www.cursushuys.nl/cursus/2019-04-03/workshopvrijwilligersmarketing/vrijwilligerswerk
Frank.van.den.Boomen@valkenswaard.nl

Vrijwilligersplatform krijgt vervolg na geslaagde kick-off
Ruim 50 nieuwsgierige vrijwilligers waren afgekomen op de
kick-off van BVC Valkenswaard op 29 januari. De
startbijeenkomst was het eerste wapenfeit van de stichting,
die ontstaan is uit de Beursvloer Valkenswaard en het
Valkenswaards Vrijwilligers Contact.
Kick-off
Voorzitter Rik Knapen opende de avond en heette iedereen welkom. Hij stelde zichzelf en de
overige bestuursleden voor en vertelde over het ontstaan van dit vrijwilligersplatform.
Vervolgens was het woord aan Robert Claassen, creatief directeur van Happy Stories. Met
veel enthousiasme introduceerde hij de aanwezigen in de wereld van ‘storytelling’. Aan de
hand van een boeiende presentatie liet hij hen inzien wat het belang is van een goed
verhaal voor authenticiteit en succes. Lokale voorbeelden en praktische tips zorgden voor
een praktische vertaling naar de eigen vrijwilligersorganisatie.
Na afloop van deze inspirerende lezing, was er gelegenheid om in ongedwongen sfeer na te
praten aan de bar. Tijdens de borrel werden ervaringen uitgewisseld en de eerste
verbindingen gelegd. Dit sluit aan bij de ambitie van de organisatie, die een platform wil
bieden waar verenigingen mensen, middelen en kennis uitwisselen.
Vervolgbijeenkomst
Na de geslaagde kick-off, staat de volgende bijeenkomst reeds gepland. Deze zal plaats
vinden op 28 maart en staat in het teken van Integratie en Participatie: ‘all-inclusive en
iedereen is welkom’. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Jacques van Gerven (voorzitter
voetbalvereniging SV Valkenswaard) over zaken die een voetbalvereniging meer maken dan
een voetbalvereniging. Hij spreekt over het verbreden van de doelstelling van verenigingen,
het integreren van mensen met een beperking en de samenwerking met anderen.
Meer informatie over de organisatie en bijeenkomsten vindt u op www.bvcvalkenswaard.nl.

www.valkenswaard.nl/sport
GemeenteValkenswaard
@sportvwaard

Meld uw vereniging aan voor de Koningsspelen 2019
De Koningsspelen zijn een jaarlijks terugkerend sportief
Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland.
De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden
voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk
Koningsontbijt. Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen
worden vormgegeven.
Om de scholen hierbij te helpen organiseren de
sportconsulenten van Sportief Valkenswaard één keer in de
twee jaar op deze dag een gezamenlijke sportdag voor de
leerlingen van alle Valkenswaardse basisscholen. In de
oneven jaren kunnen scholen deze dag op hun eigen manier invullen.
Koningsmatch
Dit jaar vinden de Koningsspelen plaats op vrijdag 12 april. Een aantal Valkenswaardse
scholen heeft zich hiervoor al aangemeld en zou voor het sportieve gedeelte graag
samenwerken met een sportvereniging.
Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een clinic, het beschikbaar stellen van de
accommodatie of het leveren van vrijwilligers. Het hoeft niets te kosten, maar kan veel
opleveren. Wilt u hieraan meewerken? Maak dan gebruik van de online tool en maak een
‘Koningsmatch’. Via dit systeem kunt u eenvoudig zien welke scholen mee doen en
worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld.
Wat zijn de voordelen?
 Gelegenheid om kinderen in beweging te brengen en/of leden te werven;
 Mogelijkheid om een structurele relatie op te bouwen met scholen;
 Maatschappelijke betrokkenheid creëren.
Inschrijven
Meer informatie, de online tool en een stappenplan zijn te vinden op www.koningsspelen.nl.
Wacht niet te lang en maak een Koningsmatch.

Oranje Fonds: zet je in tegen eenzaamheid én spek je clubkas
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem, dat een
groot deel van de bevolking treft. Zo voelen ruim anderhalf
miljoen Nederlanders zich ernstig eenzaam.
Sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in het tegen
gaan van eenzaamheid. Ook het Oranje Fonds zet zich in
voor een samenleving waarin niemand zich buitengesloten
voelt en iedereen mee kan doen. Zo ondersteunt het Oranje
Fonds jaarlijks 8.500 sociale projecten in Nederland en
organiseert men jaarlijks NLdoet, Burendag en de Appeltjes
van Oranje.
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in de gemeente Valkenswaard uit
om mee te doen met de Oranje Fonds Collecte 2019. Hiermee kunnen zij niet alleen de
eigen kas spekken, maar ook een groot verschil maken voor Nederlanders die in een sociaal
isolement zitten of dreigen te komen.
In Valkenswaard zijn zes collectegebieden beschikbaar voor de Oranje Fonds Collecteweek,
die van 11 tot en met 15 juni gehouden wordt. Een collectegebied claimen kan via
www.oranjefonds.nl/collecte. Dit kan tot uiterlijk 1 april.
De helft van de opbrengst gaat in de clubkas, de andere helft besteedt het Oranje
Fonds aan sociale initiatieven in de provincie waar het geld opgehaald is. De logistieke
kosten zijn voor het Oranje Fonds. Zo wordt 100% van de opbrengst lokaal besteed, wat
uniek is in Nederland. Donaties komen ten goede aan projecten die ervoor zorgen dat
niemand in Nederland er alleen voor hoeft te staan. Denk bijvoorbeeld aan Voedselbanken,
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projecten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan of die ervoor zorgen dat kinderen met
een beperking mee kunnen doen in de maatschappij.
Wit u hieraan een steentje bijdragen? Claim dan een collectegebied via bovenstaande link.

Jacques van Gerven uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar
Op 30 januari reikte de gemeente Valkenswaard voor het veertiende opeenvolgende jaar de
Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee uit. Dat gebeurde tijdens het Vrijwilligersgala in
Theater De Hofnar.
De avond stond in het teken van dank en waardering voor alle vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten voor organisaties, verenigingen, buurten en individuele inwoners.
Zij werden allemaal ontvangen door burgemeester drs. A. Ederveen en wethouder Mieke
Theus. Bovendien werden trofeeën uitgereikt aan vrijwilligers die zich het afgelopen jaar op
bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Valkenswaardse gemeenschap.
Voor het eerst werden er dit jaar trofeeën uitgereikt in vijf categorieën.
Sportvrijwilliger
In de categorie Sport ontving Jacques van Gerven de trofee uit handen van de
burgemeester, die als juryvoorzitter fungeerde. De voorzitter van voetbalvereniging SV
Valkenswaard is mede-initiator en -organisator van een aantal nieuwe projecten binnen de
vereniging. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van projecten als Walking Football voor
senioren, het bakken van taarten door mensen met een beperking en wandelactiviteiten
voor de eenzame medemens. Jacques werd door de jury een ‘echte verbinder’ genoemd,
wat hem deze titel opleverde.
Andere categorieën
Naast de sportvrijwilliger van het jaar, werden winnaars bekend gemaakt in vier andere
categorieën. In de categorie Zorg ging Pauline Peeters met de titel aan de haal. Robbert
van Helvoirt won in categorie Buurt & Wijk, Lindsay Raaijmakers in categorie Cultuur &
Natuur. Stichting De Hijskraan mag zich een jaar lang Vrijwilligersorganisatie van het
jaar noemen.

Winnaars van de Vrijwilligerstrofeeën, samen met juryvoorzitter burgemeester Ederveen.
V.l.n.r. Burgemeester Ederveen, Lindsay Raaijmakers (categorie Cultuur & Natuur), Jacques van Gerven (categorie
Sport), Pauline Peeters (categorie Zorg), 4 (bestuurs)leden van Stichting De Hijskraan (categorie groepen:
Vrijwilligersorganisatie 2018) en Robbert van Helvoirt (categorie Buurt & Wijk) (foto: Geert Vaessen).
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