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Uitbreiding www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl
Inmiddels bestaat de website www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl al ruim een jaar.
Samen zijn we mooi op weg om ons sportieve doel te behalen: we maken van deze website
hét platform voor sporten en sporters in onze gemeente Valkenswaard.
Sportaanbieders
Eerder werden sportaanbieders al opgeroepen om zich aan te melden voor het
sportplatform op deze website. Zo kunnen de inwoners van gemeente Valkenswaard op
één overzichtelijke plek het gehele sportaanbod vinden. Veel aanbieders hebben zich
inmiddels aangemeld en het platform blijft groeien, geweldig nieuws dus! Sportaanbieders
die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen. Vul deze korte vragenlijst in en
stuur het logo per mail naar mandy.smeets@valkenswaard.nl. Dan zorgen wij dat ook jou
club of vereniging snel vindbaar is voor onze inwoners.
Naast het platform voor sportaanbieders zijn er in de afgelopen maanden nog enkele
nieuwe onderdelen op de website toegevoegd:
Over Sportief Valkenswaard
Hier vind je alle sportconsulenten van
Sportief Valkenswaard, hun functie en
contactgegevens.
Activiteiten
Activiteiten voor alle doelgroepen zijn
hier te vinden. Denk hierbij aan
sportieve activiteiten, maar ook aan
cursussen, workshops, Webinars, etc.
voor verenigingen en andere
geïnteresseerden.

www.valkenswaard.nl/sport
GemeenteValkenswaard
@sportvwaard

Nieuwsberichten
Soms zijn er belangrijke nieuwsberichten die niet op tijd gecommuniceerd kunnen worden
via deze nieuwsbrief. Daarom worden er op de website ook regelmatig nieuwsberichten
geplaatst. Blijf je graag goed op de hoogte? Houd de site dan in de gaten voor de laatste
nieuwtjes!
Valkenswaard Sportakkoord
Hier vind je een directe link naar de website van het Sportakkoord Valkenswaard en
daarmee de inhoud van het akkoord zelf. Ook worden hier updates geplaatst over de
vorderingen binnen het Sportakkoord.
Gemeente en Sport
Toch op zoek naar wat formelere informatie met betrekking tot sport of jouw
vereniging/organisatie? Dan word je hier direct naar de gemeentepagina sport verwezen.
Were Di Academies
Geen nieuw item, maar daardoor niet minder belangrijk! Alle informatie, nieuwtjes en
activiteiten van de Were Di Kids en Junior Academies zijn hier te vinden.

Cursus Sportsubsidie
Door bezuinigingen zijn er steeds minder subsidies beschikbaar. Daarnaast is de overheid
voortaan ook kritischer bij de besteding van subsidiegeld. Dit betekent niet dat we geen
aandacht hoeven te hebben voor de kansen die subsidies en fondsen te bieden hebben! In
de cursus Sportsubsidie wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn en hoe je daar optimaal
gebruik van kunt maken. Organisaties die creatief zijn en weten wat de overheid belangrijk
vindt, slagen er nog steeds in subsidies binnen te halen. Dat geldt ook voor verenigingen.
Clubs die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijdrage leveren aan leefbare
wijken of vernieuwende plannen hebben voor hun accommodatie, hebben wel degelijk
subsidiekansen.
Onder leiding van specialist Ben Moonen maak je
kennis met subsidies en fondsen, zowel Europees,
landelijk als provinciaal. We hebben speciale aandacht
voor kansen die Europa en VWS bieden, maar ook voor
fondsen zoals het Oranje Fonds en Kansfonds. Aan de
hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk laten we
zien wat wel werkt en wat niet.
Deze praktische tweedaagse cursus is bestemd
voor:
o Projectleiders van gemeenten, bedrijven, sportbonden en sportorganisaties.
o Bestuurders en verenigingsmanagers van maatschappelijk actieve verenigingen.
o Projectleiders van welzijnsinstellingen en maatschappelijke stichtingen.
Wanneer
25 mei 2021 en
8 juni 2021

Tijd
09.30-15.30

Waar
Theo Koomenlaan 3
Eindhoven

Kosten
€ 599,- (BTW vrijgesteld)

Wat kan ik na deze cursus?
Na de cursus ben je in staat om projecten te ontwikkelen die voldoen aan de
uitgangspunten van subsidieverstrekkers. Je bent op de hoogte van meerdere subsidies en
fondsen en je hebt inzicht in de subsidiemogelijkheden van de eigen (sport) organisatie.
Doe jij mee?
Meer informatie over de inhoud van de cursus of je aanmelden? Dat kan via de website
van Fontys.
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Club van het Jaar
Het is zonder twijfel een uitdagend jaar geweest voor alle
sport- en cultuurclubs. Maar het verenigingshart klopt
als nooit tevoren. De één organiseerde buitenconcerten
voor ouderen. De ander organiseerde kleinschalige
wedstrijdjes voor kinderen, zette een online veiling op om
de clubkas te spekken, bood het lokale zangkoor de
mogelijkheid om buiten op de overdekte tribune te
repeteren of deed boodschappen voor buurtbewoners.
Kortom, sportclubs en cultuurverenigingen lieten zich het
afgelopen jaar massaal van hun meest creatieve kant zien.
Om extra inkomsten te creëren in een tijd waarin bijna alle
activiteiten wegvielen, maar nog veel belangrijker; om in
verbinding te blijven met hun leden en de buurt.
Ben je trots op de veerkracht die jouw sport- of cultuurclub het afgelopen jaar getoond
heeft? Pak dan het podium en doe mee aan de verkiezing Club van het Jaar 2021!
Als club maak je kans om winnaar te worden van jouw gemeente, de provincie of van heel
Nederland. De landelijke winnaar wint naast de titel een masterclass, een professionele
promovideo van de club en krijgt het podium in lokale, regionale en landelijke media om de
veerkracht van de club in de schijnwerpers te zetten. Een prachtige kans dus!
Nomineren
Van 31 maart tot en met 5 mei kan je jouw club, vereniging of stichting nomineren via
www.clubvanhetjaar.nl. Alle sport- en cultuurclubs die in Nederland als vereniging of stichting
staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen meedoen aan de verkiezing.
Sportclubs moeten ook aangesloten zijn bij een landelijke sportbond die op haar beurt weer is
aangesloten bij NOC*NSF.
Stemmen
Van 19 april tot 24 mei mag er gestemd worden. Maak gebruik van het promotiemateriaal om
jouw achterban te mobiliseren. Dit promotiemateriaal is beschikbaar vanaf 19 april.

Wildcard
Dit jaar introduceren we een ‘wildcard’ voor een sport- én een cultuurclub. Deze clubs worden
gekozen door de jury op basis van de opgegeven motivatie waarom zij de titel ‘Club van het
Jaar’ verdienen. Hierbij kijken we naar de getoonde veerkracht en gave initiatieven die het
afgelopen jaar ondernomen zijn. Het aantal verkregen stemmen is hierbij niet relevant. De
wildcard-winnaars mogen zich vervolgens, net als de provinciewinnaars, online presenteren aan
de jury in de week van 1 juni.
Wil je meer informatie over de verkiezing? Ga dan naar de website van Club van het Jaar.
Direct jouw favoriete nomineren? Dat kan hier!
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Rekentool Verduurzaming Sportaccommodaties
Het
verduurzamen
van
gebouwen
en
accommodaties kan veelomvattend zijn en is vrijwel
altijd erg technisch. Ben jij eigenaar van een
sportaccommodatie? Dan helpt het Kenniscentrum
Sport & Bewegen je graag op weg met deze
rekentool, die je eenvoudig inzicht geeft in de
verschillende mogelijkheden, kosten en opbrengsten.
Voor wie is deze tool?
Deze rekentool is gemaakt voor eigenaren van
sportaccommodaties. Het geeft een helder beeld van
de mogelijke maatregelen en kosten die zij kunnen
nemen bij het verduurzamen. Het betreffen algemene
berekeningen waar zowel een eigenaar van een
manege als van een hockeyclub wat aan heeft.
Meer informatie, contactgegevens en natuurlijk de rekentool zelf zijn te vinden op de
website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Bericht van wethouder sport Theo Geldens
Net als in de rest van ons land heeft de coronacrisis ook zijn weerslag op de inwoners van
Valkenwaard. Ook op het gebied van sport en bewegen zien we dat de crisis sporen begint
na te laten. Activiteiten en evenementen kunnen al een jaar geen doorgang vinden,
sponsoren moeten noodgedwongen afhaken, kantines zijn dicht en sommige leden besluiten
toch hun lidmaatschap op te zeggen omdat ze lang niet hebben kunnen sporten. Ondanks
dit alles zie ik toch ook veel positieve zaken in Valkenswaard. Ik vind het heel mooi om te
zien dat er vrijwilligers actief zijn gebleven die veel jeugd de afgelopen tijd aan het sporten
hebben gehouden. Dat is heel waardevol, zeker in deze tijd.
Nu het weer beter wordt, zien we ook gelijk dat de
binnensportverenigingen
en
fitnessscholen
heel
veerkrachtig zijn en weer naar buiten gaan om hun leden
toch iets te bieden. Bestuursleden hebben bergen werk
verzet om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en leden
betrokken te houden. Al dit harde werken wordt enorm
gewaardeerd en heeft geholpen om inwoners van
Valkenswaard actief, sportief en betrokken te houden.
We hopen dat er, wanneer de omstandigheden het toelaten,
snel versoepeld kan worden zodat de sport in Valkenswaard
helemaal open kan. Tot die tijd zou ik graag willen zeggen:
ga zo door!
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