Nieuwsbrief sport – mei 2022

Activiteitenkalender sport Steenwijkerland
Ook het tweede kwartaal worden weer veel verschillende open activiteiten georganiseerd om in
beweging te komen. Volwassenen en kinderen kunnen hierdoor meedoen aan proeflessen,
toernooien, cursussen en evenementen.
Het volledige programma kunt u bekijken op de site van de gemeente Steenwijkerland
Uw activiteit op de kalender?
De volgende kalender is voor activiteiten in de maanden juli, augustus en september 2022.
Organiseert u als vereniging of aanbieder een open activiteit in deze periode? Stuur dan de
gegevens alvast door naar buurtwerksport@sociaalwerkdekop.nl. Zij voegen uw activiteit graag
toe.

Financiële compensatie voor verhuurders van sportaccommodaties
periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022
Vanaf 25 april 2022 is de rijksregeling voor de 4 e periode voor tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties (TVS) opengesteld. Dit is een vervolg op de eerste TVS regelingen en geldt
voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.
De TVS is bedoeld om de
verhuurders te compenseren die de
huur voor amateursportorganisaties
hebben kwijtgescholden. Aanvragen
kunnen worden ingediend tot en
met 30 mei 2022.
Meer informatie
Op de website van DUS-I is meer te lezen over de compensatie regeling.
Als gemeente zullen we, net als voor de eerdere periodes, een aanvraag voor de TVS indienen bij
het Rijk voor de gemeentelijke sportaccommodaties. De huurders van de gemeentelijke
sportaccommodaties worden hier per brief over geïnformeerd.
Huurt u een accommodatie van een andere verhuurder dan de gemeente? Wijs dan op de
mogelijkheden om de TVS aan te vragen.

Peutergym in Sint Jansklooster en Scheerwolde gestart
De gemeente Steenwijkerland biedt als pilot de eerste zes lessen peutergym gratis aan vanuit het
sportakkoord. De verschillende aspecten van bewegen komen hierin aan bod.
Door rennen, rollen, mikken, klimmen en allerlei andere speelse oefeningen ontwikkelen peuters
hun motoriek, leren ze samen te spelen en ervaren ze van jongs af aan het plezier van bewegen.
Voor peuters die angstig zijn om vrij en soepel te bewegen kan peutergym een belangrijke bijdrage
leveren aan het overwinnen van deze angst. Tijdens het gymmen ontdekken ze hun
bewegingsmogelijkheden en leren ze stap voor stap hun grens te verleggen.
Motivatie en vertrouwen
De interactie tussen ouder / verzorger en kind is
erg belangrijk tijdens Peutergym. Daarom doen
zij ook mee! Om de kinderen te motiveren om aan
alle activiteiten mee te doen.
Door samen te gymmen, plezier te maken, en het
kind te helpen met de te nemen hindernissen
wordt de vertrouwensband vergroot.
Wilt u ook peutergym in uw dorp of stad?
Geef het door aan Janita Kist. U kunt haar mailen via j.kist@sportservicezwolle.nl

StoneCityRun en StoneCityWalk op 19 juni 2022
De StoneCityRun is een hardloopwedstrijd van 1.5, 3, 5 en 10 km en ‘De Walk’ door de historische
binnenstad van Steenwijk. De Walk is een nieuw onderdeel voor iedereen die graag in beweging
wil komen of houdt van wandelen.
Deelnemers lopen of rennen over de historische wallen, het park
en natuurlijk het centrum van Steenwijk. Een afwisselende ronde
met veel publiek, entertainment en gezelligheid!
Meer informatie en inschrijven
Komt u ook in beweging of weet u iemand voor wie dit heel goed
en/of gezellig zou zijn? Lees dan verder op de site
www.stonecityrun.com en schrijf in!

Enquête rookvrije en gezonde sportaccommodaties
Rookvrije en gezonde sportaccommodaties is één van de thema’s uit het sportakkoord. Afgelopen
maanden hebben verschillende sportaanbieders de enquête hierover ingevuld. Bedankt!

Dit geeft inzicht in het rookbeleid, het alcoholbeleid en het
aanbieden van gezondere voeding bij verschillende verenigingen.
Zowel de huidige stand van zaken als de wensen en behoeften om
de accommodaties gezonder te maken zijn voorbij gekomen. Ook
werd gevraagd waarbij ondersteuning gewenst is.
Uitslag
Uit de enquête blijkt dat er vooral interesse is om meer gezondere voeding aan te aanbieden in de
kantines. Er zijn specifieke vragen gesteld en een aantal verenigingen heeft aangegeven mee te
willen denken over dit thema. De komende tijd wordt er met deze verenigingen contact
opgenomen om hierover door te praten.
Enquête niet ingevuld?
Geen probleem. Heeft u ideeën, vragen of wilt u ook meedenken om de sportomgeving in de
gemeente gezonder te maken? Wij horen het graag!
Contact
U kunt contact opnemen met Karin Rijkelijkhuizen, buurtwerker sport bij Sociaal Werk De Kop,
via 0521-745080 of k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl. Ook voor ondersteuning bij het
gezonder maken van uw accommodatie kunt u bij Karin terecht.

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. Doordat deze persoon
onafhankelijk moet zijn hebben sommige verenigingen moeite om een geschikt iemand te vinden.

Gratis voorziening Sociaal Werk De Kop
Sociaal Werk De Kop kan een vertrouwenspersoon gratis voor verenigingen faciliteren. U kunt
hiervoor een mail sturen naar Judith de Jong (j.dejong@sociaalwerkdekop.nl) en Ankelien
Middelberg (a.middelberg@sociaalwerkdekop.nl). Zij 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.

Bijeenkomst sportaanbieders die zich bezig houden met
sport- & beweegaanbod voor mensen met een beperking
Dinsdag 17 mei heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. De sportparticipatie van
mensen met een beperking blijft namelijk nog altijd ver achter ten opzichte van mensen
zonder een beperking. In de gemeente Steenwijkerland willen we dit graag verbeteren.
Hiervoor staan de komende periode een aantal acties uit, zoals gesprekken met het (zorg)netwerk,
inventarisatie van de wensen en behoeften van de doelgroep en daarnaast ook deze bijeenkomst
voor sportaanbieders.

Programma
De bijeenkomst werd gestart met het onderling kennismaken en het uitwisselen van ervaringen.
Vervolgens is er gekeken naar kansen, behoeften en knelpunten.
Een mooie uitkomst van de bijeenkomst is de
wens van de sportaanbieders om een
gezamenlijke kennismakingsdag te organiseren
voor mensen met een beperking. Waarbij zij
kunnen deelnemen aan diverse sport- en
beweegclinics om te ontdekken wat zij leuk
vinden om te doen.
Meer informatie en contactgegevens
Wil je als sportaanbieder iets betekenen voor
mensen met een beperking? Laat het ons vooral
weten. Stuur een e-mail naar
l.boetes@sportservicezwolle.nl of bel 06-13203131.
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Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed
In het najaar van 2022 komt er subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk
vastgoed. Met deze subsidie kunnen eigenaren van bijvoorbeeld buurthuizen, scholen,
zorginstellingen en culturele instellingen hun gebouwen verduurzamen.
Webinar
Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed en wilt u meer weten over deze nieuwe
investeringssubsidie? Volg dan dinsdag 14 juni het webinar van het Ontzorgingsprogramma
Maatschappelijk vastgoed. Als voorbereiding van een eventuele aanvraag.
Meer informatie en aanmelden
Het webinar is online van 20.00 tot 21.00 uur. Via
deze link kunt u meer lezen en u vast aanmelden.

Generieke sportopleiding voor beginnende trainers en coaches
Een van de pijlers van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord is Vitale Sportaanbieders:
waarbij een veilig sportklimaat van groot belang is. In een veilig sportklimaat
zijn plezier en ontwikkeling de belangrijkste factoren. Dat trainers en coaches daarbij een
doorslaggevende succesfactor zijn is inmiddels bekend.

Om beginnende trainers handvaten te geven en zich zekerder te laten voelen tijdens het trainen
wordt de generieke sportopleiding aangeboden. Op 16 mei is deze van start gegaan. Maar liefst 25
trainers doen mee!
Onderdelen
Bij deze opleiding ligt de nadruk op:
- sociale veiligheid
- didactiek
- pedagogiek
- de 4 inzichten van het trainerschap
Ondersteuning en contact
Heeft u deze opleiding gemist, maar wilt
u alsnog aan de slag met dit onderwerp?
Stuur dan een mail naar Janita Kist via
j.kist@sportservicezwolle.nl

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

