Nieuwsbrief sport – januari 2022

Volwassenenfonds Sport en Cultuur
De gemeente Steenwijkerland is per 1 januari 2022 naast het Jeugdfonds Sport & Cultuur een
samenwerking aangegaan met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De werkwijze van het
Volwassenenfonds is grotendeels vergelijkbaar met het Jeugdfonds, maar dan bedoeld voor
volwassenen (18+). De aanvragen worden gedaan door intermediairs.
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat de contributie/ het lesgeld en/of
materialen worden betaald voor volwassenen met een laag inkomen. De vergoeding van het
Volwassenenfonds bedraagt €160,00.

Wilt u de samenwerking aangaan?
We willen graag met u als aanbieder van sportactiviteiten
samenwerken om zoveel mogelijk inwoners van onze
gemeente mee te laten doen. Om dit proces soepel te laten
verlopen willen we u vragen uw vereniging aan te melden.

Meer informatie
Op de website kunt u meer lezen over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Vragen? Neem dan
contact op met Karin Rijkelijkhuizen van Sociaal Werk De Kop.

Vertrouwenspersoon voor uw vereniging
Een veilig sportklimaat is een belangrijk onderdeel binnen een vereniging. Als bestuur zorg je daar
op verschillende manier voor. Het hebben van een onafhankelijk vertrouwenspersoon is één van
die manieren. Als vereniging hoor je een vertrouwenspersoon aan te bieden, maar doordat deze
persoon onafhankelijk moet zijn vinden veel verenigingen het lastig om een geschikt iemand te
vinden.

Gratis voorziening Sociaal Werk De Kop
Sociaal Werk De Kop kan een vertrouwenspersoon gratis voor verenigingen faciliteren. Judith de
Jong en Ankelien Middelberg staan graag voor uw vereniging klaar.

Het werk van een vertrouwenspersoon
Wilt u meer weten over het werk van een vertrouwenspersoon? Kijk dan eens op de website van
centrum veilige sport.

Aanvragen normsubsidie
Verenigingen en organisaties in Steenwijkerland kunnen tot 1 februari 2022 de normsubsidie
aanvragen. Deze subsidie is gebaseerd op het aantal leden, dat per 1 januari van dat jaar in de
gemeente Steenwijkerland woont. U kunt via deze link zowel schriftelijk als digitaal de subsidie
aanvragen.

Sportgala ´liefde voor de sport´
Op maandagavond 14 februari zijn de sportverkiezingen met het thema ‘liefde voor de sport’.
Vanwege corona is de editie in 2020 niet doorgegaan. Daarom huldigen we dit jaar de sporters uit
2020 én 2021 die opvallende prestaties hebben geleverd.
Tijdens de sportverkiezingen wordt er niet alleen een sportman en sportvrouw gekozen, maar ook
een vrijwilliger, sportplussporter (iemand ouders dan 50 jaar), een sporter met een beperking en
een drietal sporttalenten. Verder zal de Rein Gaal Bokaal voor een bijzondere prestatie worden
uitgereikt en iemand worden toegevoegd aan het rijtje sportambassadeurs van de gemeente
Steenwijkerland. Aan de hand van de inzendingen bepaalt de jury, zoals elk jaar, wie er worden
genomineerd en in aanmerking komen voor de diverse prijzen.

Uitnodiging sportverkiezingen
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen
van het evenement, waarbij uiteraard rekening wordt
gehouden met alle maatregelen rondom corona. Binnenkort
krijgen alle sportaanbieders een uitnodiging om aanwezig te
zijn bij de Sportverkiezingen. Digitaal, of fysiek als de maatregelen het toelaten.

Op weg naar een rookvrije generatie
Met elkaar streven we naar een rookvrije generatie. Landelijk en lokaal zetten we stappen om
kinderen rookvrij op te laten groeien. Als vereniging kunt u daaraan bijdragen! Met een rookvrije
vereniging krijgen kinderen het goede voorbeeld, wordt roken minder aantrekkelijk voor kinderen
en helpt u de schadelijke gevolgen van meeroken voorkomen. U zet uw vereniging positief op de
kaart en u heeft minder last van afval door sigarettenpeuken en -pakjes op uw terrein.

Enquête gezonde en rookvrije sportomgeving
Ook als gemeente stimuleren wij een gezonde en rookvrije sportomgeving. Dit is één van de
ambities uit ons Sport- & Beweegakkoord. Wij zijn daarom geïnteresseerd in de rookvrije
maatregelen die uw vereniging en/of locatie al heeft getroffen. Ook zijn we benieuwd naar uw
aandacht voor de thema’s voeding en alcohol en welke ondersteuning daarin wenselijk is om
stappen te zetten. Om meer inzicht te verkrijgen in deze thema’s voeren we, in samenwerking met
de GGD IJsselland, een inventarisatie uit onder verenigingen.
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan deze enquête. Het invullen duurt ongeveer 10
minuten. Door de vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming aan de GGD IJsselland voor het
vertrouwelijk verwerken en het delen van uw antwoorden met de gemeente.

Rookvrije Generatie Awards IJsselland
Heeft u als vereniging al mooie stappen gezet in het rookvrij maken van uw accommodatie? Of
bent u van plan dit op de korte termijn te doen? Doe dan mee met de Rookvrije Generatie Awards.
Dit is een lokale en regionale wedstrijd waarbij inwoners en een jury stemmen op het beste
initiatief dat werkt aan de rookvrije generatie. Het beste lokale initiatief wint een mooie prijs en
gaat door voor de regionale award. Tot 15 april 2022 kunt u uw initiatieven inzenden.

Deelname werkgroep Sport- & Beweegakkoord
Om het thema rookvrije en gezonde sportaccommodaties goed op te pakken zijn we op zoek naar
enthousiastelingen die mee willen denken én doen met activiteiten rondom dit onderwerp. Dit kan
een sportvereniging zijn, maar ook een inwoner of andere betrokkene. Mocht u hierin
geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Karin Rijkelijkhuizen (buurtwerker sport).

Gratis VOG-regeling voor vrijwilligers
Iedereen moet op zijn of haar vereniging in een veilige omgeving kunnen sporten. Een VOG, ofwel
Verklaring Omtrent Gedrag, kan daarbij helpen. Een VOG is een door de overheid erkend bewijs
van goed gedrag. Met een VOG draagt u dus bij aan een veilige sportomgeving waar geen plaats is
voor agressie, intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag.
Iedere vereniging kan zich aanmelden voor de gratis VOG-regeling voor vrijwilligers. Uw
vereniging dus ook. Door uw aanmelding geeft u het signaal af dat uw vereniging de sociale
veiligheid heel belangrijk vindt en zich daarvoor inzet.
Een vereniging kan de Regeling Gratis VOG aanvragen via: www.gratisvog.nl

Wilt u meer ondersteuning op het onderwerp Veilig Sportklimaat binnen uw vereniging? Neem
dan contact op met Mariska Zwartsenburg. U kunt haar mailen of bellen op 06-13911893.

Cursus omgaan met gedragsproblematiek
U heeft het als trainer, coach of bestuurslid ongetwijfeld al eens meegemaakt: een sporter
misdraagt zich tijdens training of wedstrijd zó dat andere sporters en trainers in het team balen,
minder plezier beleven en misschien zelfs overwegen te stoppen. Dat zijn kritische momenten: wat
kunt u doen om ervoor te zorgen dat iedereen plezier beleeft in het team? Die vraag wordt
beantwoord tijdens de inspiratiesessie ‘Sporters met gedragsproblematiek’. De inspiratiesessie
wordt als onderdeel van het Sportakkoord gratis aangeboden door de gemeente Steenwijkerland.
De sessie is bedoeld voor alle trainers, leiders en coaches van de sportaanbieders uit
Steenwijkerland.
De volgende aspecten komen aan bod:





Hoe herken en begrijp je gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen
Hoe ga je effectief om met ongewenst gedrag
Zelfreflectie: eigen gedrag als trainer/coach en welke invloed jouw communicatie en
training heeft op sporters met gedragsproblematiek
Een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat.

Datum:

Donderdagavond 10 maart 2022

Tijd:

18:45 Inloop
19:00 Start inspiratiesessie
20:30 Mogelijkheid om bij te kletsen onder genot van een drankje

Locatie:

21:15 Einde cursus
Kantine VENO (Aan Boord 1, 8325 HA Vollenhove)
Als de coronamaatregelen het niet toelaten zal de sessie online

Naam sessieleider:

worden gegeven.
Bert van Klaveren (NOC*NSF)

Bent u erbij op 10 maart? Inschrijven kan hier.

Coronamaatregelen
Op de website van de Rijksoverheid staan alle coronaregels op een rij. Meer informatie over de
verschillende sporten leest u ook in de sportprotocollen op de website van NOC*NSF. Daar vindt u
ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Contact met de gemeente
Heeft u vragen, hulp of ondersteuning nodig? Laat het ons weten. U kunt ons bereiken via
telefoonnummer 14 0521 of een mail sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl.

