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Nomineer nu sporters én coaches voor het Sportgala Valkenswaard
2020!
Op vrijdag 17 januari 2020 zal het jaarlijkse Sportgala Valkenswaard voor de 10e keer
plaatsvinden in Cultuurcentrum de Hofnar.
Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement worden
alle sporters en sinds dit jaar ook coaches, in het
zonnetje gezet. De organisatie wil graag alle
sportverenigingen binnen de gemeente Valkenswaard
verzoeken om sporters of coaches te nomineren, die
in het afgelopen jaar (1-1-2019 t/m 31-12-2019) een
bijzondere sportprestatie hebben geleverd. Dit kan
binnen de onderstaande categorieën:
-

Sportman
(18+)
Sportvrouw (18+)
Sportjongen (0-18)
Sportmeisje (0-18)
Sportteam
Jeugdsportteam
Sportcoach

Nomineren
Nomineren kan via de website: www.valkenswaard.nl/sport. Vermeldt hierbij de naam,
sportvereniging, motivatie en de contactgegevens van de genomineerde sporter(s)/coach.
Mocht u in bezit zijn van foto’s van de genomineerde, lever deze dan ook aan! Voor een
individuele sporter of coach is een actiefoto gewenst, voor een genomineerd team een
teamfoto. Aanleveren van deze foto’s kan via een e-mail naar sportgala@valkenswaard.nl
Houd ook onze social media kanalen in de gaten voor meer informatie!
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Stimuleringsbudget NOC*NSF
Wilt u nieuwe sporters aan uw club binden, dan kunt u gebruik maken van een
stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het
bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische
achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmering ervaren om te aan sporten
en bewegen. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen.
De aanvraag moet gericht zijn op:
o Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
o Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
o Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod.
Joep van Lankveld (joep.vanlankveld@nocnsf.nl) coördineert het
stimuleringsbudget en is beschikbaar voor vragen. Meer informatie en
het aanvraagformulier zijn hier te vinden.
Ook dit filmpje geeft meer informatie over het stimuleringsbudget.

Valkenswaards Sportakkoord; terugblik themabijeenkomsten
We werken in de gemeente Valkenswaard
samen om te komen tot een lokaal
sportakkoord. Op 30 en 31 oktober hebben
themabijeenkomsten plaatsgevonden. Wij
kijken terug op drie geslaagde bijeenkomsten
waarbij invulling is gegeven aan de volgende
thema’s:
1. Iedereen kan meedoen
2. Jeugd in beweging
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Per thema zijn concrete doelstellingen en acties uitgewerkt. De opbrengst van de
themabijeenkomsten is hier te bekijken.
Op basis van de opbrengsten uit de bijeenkomsten wordt nu een concept sportakkoord
ontwikkeld. Dit concept wordt binnenkort met betrokkenen gedeeld en besproken op
woensdagavond 11 december. Een definitieve uitnodiging hiervoor volgt nog. Op basis
van deze bijeenkomst zal het sportakkoord worden afgerond, zodat we dit in januari 2020
op een feestelijke manier kunnen presenteren en ondertekenen. Kijk voor meer informatie
op www.sportakkoordvalkenswaard.nl.
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Vrijwilligersgala 2020
Het is weer zover! Ook dit jaar organiseert
de gemeente Valkenswaard opnieuw het
Vrijwilligersgala, en wel op woensdag 22
januari 2020. Tijdens dit gala wil de
gemeente zijn waardering uitspreken
voor de vrijwilligers die zich in 2019
ingezet hebben voor de Valkenswaardse
gemeenschap. Iedere vrijwilliger is daarom
uitgenodigd om bij dit gala aanwezig te
zijn.
Ook zal op deze avond de Gemeentelijke
Vrijwilligerstrofee 2019 uitgereikt worden aan vrijwilligers die dat jaar een extra
inspanning hebben verricht. Voor deze nominatie kan iedereen kan een persoon of groep
nomineren.
Binnen de sportverenigingen zijn vele vrijwilligers aan de slag, als scheidsrechter,
wedstrijdsecretaris, kantinebeheerder, klusjesman, bestuurslid, schoonmaker etc. Het is
belangrijk dat deze groep mensen gekoesterd wordt, zonder hen kan een vereniging/club
niet draaien, dus nomineer ze nu via www.valkenswaard.nl/vrijwilligersgala!

Hoe gaat het nu met? Sportcomplex De Wedert
Inmiddels is het alweer bijna een half jaar geleden dat Sportcomplex De Wedert feestelijk
werd geopend. In dit half jaar hebben al veel inwoners van Valkenswaard, maar ook
Valkenswaardse verenigingen de weg gevonden naar dit multifunctionele sportcomplex. Op
dit moment zijn er 7 verenigingen die vast gebruik maken van het zwembad en 8
verenigingen die vast gebruik maken van de sporthal.
Dit betekent echter nog niet dat er al maximaal gebruik wordt gemaakt van het
sportcomplex. In de weekenden en overdag is er nog ruimte vrij in de sporthal voor andere
verenigingen en ook zeker voor particulieren! Ook van het zwembad kan met name op
donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur en in de weekenden nog gebruik gemaakt worden.
Tijdens bestaande activiteiten kunt u ook terecht. Men hoeft niet per se bij een vereniging
te horen om het zwembad of de sporthal te kunnen reserveren en ook is het mogelijk om
incidenteel gebruik te maken van het complex wanneer u bijvoorbeeld een lekker potje
wilt komen zaalvoetballen of wilt komen zwemmen met vrienden of vriendinnen.
Na al uw sportieve activiteiten is er ook ruimte
om gezellig na te praten in de horeca van
sportcomplex De Wedert.
Mocht u een locatie zoeken voor een meer
formele of zakelijke bijeenkomst? Sportcomplex
de Wedert heeft ook een vergaderruimte
beschikbaar die gefaciliteerd kan worden.
Reserveringen
door
verenigingen
en
particulieren kunnen gemaakt worden via
www.valkenswaard.nl,
onder
het
tabblad
‘accommodaties’.
Voor ad hoc vragen kunt u het beste contact opnemen met de toezichthouder sport of u
kunt uw vragen mailen naar zwembad@valkenswaard.nl.
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Goedbezigbijeenkomst voor als je op zoek bent naar
vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale Valkenswaard brengt op allerlei manieren het brede vrijwilligerswerk
in Valkenswaard onder de aandacht. Een nieuwe activiteit die wordt georganiseerd is de
Goedbezigbijeenkomst die plaatsvindt op 22 november aanstaande in de bibliotheek in de
Hofnar.
Tijdens deze bijeenkomst gaan mensen die geïnteresseerd zijn in
het doen van vrijwilligerswerk, ontdekken welke mogelijkheden
er zijn en welke daarvan het beste bij hen passen. Er wordt
uitleg gegeven over wat vrijwilligerswerk is en daarna gaan de
deelnemers zelf aan de slag met een test. Alle voorbeelden uit
Valkenswaard die bij ons bekend zijn, zijn dan te lezen en
aansluitend
is
er
een
“Meet
and
Greet”
met
vrijwilligersorganisaties om wellicht meteen afspraken te maken.
Iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk, kan zich voor deze bijeenkomst aanmelden
via carrievanhoef@cordaadwelzijn.nl. Mensen ontvangen dan een bevestiging.
Ook vrijwilligersorganisaties die willen meedoen aan de “Meet and Greet” kunnen zich
aanmelden via dit mailadres en ontvangen dan meer informatie. Organisaties die hier niet
aan kunnen deelnemen, kunnen wel hun vacatures voor vrijwilligers aanmelden bij de
Vrijwilligerscentrale Valkenswaard via www.goedbezigvalkenswaard.nu.
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