Waarom een nieuwsflits?

Tips tijdens Corona

Deze nieuwsflits is bedoeld om jullie
te informeren en inspireren! Want
ondanks dat we nog niet live gestart
zijn met de uitvoering van het
Sportakkoord, gebeurt er wel
genoeg en we delen dit graag met
jullie. Op deze website vind je meer
informatie én de digitale versie van
het sportakkoord.

Waar moet je rekening mee houden, nu de
sportverenigingen en andere aanbieders weer zijn
begonnen?
Lees op deze website de brieven en het protocol.

Sportieve groet,
de Stuurgroep

Wat houdt Moerdijk bezig?
Meer Moerdijk houdt op deze website bij wat er
allemaal op de sociale kanalen voorbij komt.

Hoe houd je als sportvereniging het hoofd boven
water?
Lees in dit artikel over de financiële positie van
sportverenigingen, inkomsten en uitgaven en
actuele regelingen. Ook staan er in dit artikel tips
voor wat je nu als vereniging zelf kunt doen!

Samen-werken
De stuurgroep heeft digitaal overlegd om de planning en ontwikkelingen te bespreken. Er is besloten om de eerste live bijeenkomsten van
de werkgroepen door te schuiven tot na de zomervakantie. We gaan eerst de sport weer opstarten en hopelijk is het in september veilig
genoeg om weer bij elkaar te komen! Als er voldoende nieuws is, volgt er een tweede editie van deze nieuwsflits voor de zomer. Heb je
zelf nieuws of ontwikkelingen? Laat het weten aan de stuurgroep (zie bijgevoegde mailinglijst) 
Jullie ontvangen per email een uitnodiging om deel te nemen aan het project ‘Activiteiten boekjes Meer Moerdijk’. Sinds 3 jaar bundelen
we het complete Moerdijkse verenigingenaanbod overzichtelijk in drie boekjes (Basisschool kinderen, Aangepast sporten en Senioren
sport). Kan jouw vereniging ook wat extra promotie gebruiken? Meld jouw vereniging dan vóór 1 juli aan om zo activiteiten kenbaar te
maken en de doelgroep uit te nodigen om eens mee te trainen. Lees verder via deze link.
Wist je dat er in 339 van de 355 gemeenten is of wordt gewerkt aan een lokaal sportakkoord? Een goede ontwikkeling voor de sport!

Sport en bewegen voor iedereen

Duurzame sportinfrastructuur

Wil jouw vereniging of organisatie een aanbod opzetten
voor minder valide inwoners en personen die geen
aansluiting vinden bij een bestaande groep in de
gemeente Moerdijk en heb je daarbij hulp nodig?
Aangepast- sporten-buurtsportcoach Anja Buijtenhuis
(Meer Moerdijk) helpt deze doelgroep bij het vinden van
een passende vorm van bewegen of sport. Er is onder
andere een aanbod voor kinderen met autisme en Anja
begeleidt groepen en individuen bij bijvoorbeeld
zwemmen en wandelen. Laat het weten aan Anja of Meer
Moerdijk als je interesse hebt!

Wil je jouw sportaccommodatie verbeteren op het gebied van
duurzaamheid, toegankelijkheid en/of veiligheid? Energiek Moerdijk kan
je helpen m.b.v. een energiescan inzicht te geven hoe je tot wel 70% kunt
besparen op de rekening voor gas, water en licht. Gemeente Moerdijk
heeft hiervoor een stimuleringslening en amateursport-organisaties
kunnen subsidie aanvragen via het Rijk. Ga voor meer informatie naar
Energiek Moerdijk of stuur een mail naar info@energiekmoerdijk.nl.
Ter inspiratie: VV De Fendert gooit echt het roer echt om en zet in op
duurzaamheid. Lees hier hoe een groep vrijwilligers van de club en
energieambassadeurs van Energiek Moerdijk dit gedaan hebben.

Het hebben en houden van vitale sportaanbieders
Bij de gemeente Moerdijk, Surplus en Meer Moerdijk werken veel mensen. Om bereikbaar en toegankelijk te zijn hebben Monique van
Ardenne / Marloes van Kempen (gemeente), Renske Donkers (Surplus) en Jeroen Strootman (Meer Moerdijk) de handen ineen geslagen.
Zij werken samen om de sportaanbieders (en vrijwilligersorganisaties uit andere sectoren) zo goed mogelijk te ondersteunen. Meer
informatie vind je in bijgevoegde folder!

Veilig en gezond
De materialen toolkit kan je helpen om meningen te inventariseren en het draagvlak te vergroten in het proces naar een rookvrije
sportvereniging. Als de meeste mensen achter je plan staan dan heb je de grootste kans van slagen. Voor inspiratie lees het verhaal van
voetbalclub ZAC uit Zwolle.
Wist je dat een gezonde sportkantine betekent dat je nog gewoon een frietje mag bakken? Het gaat erom dat je voor elk ongezond
product een gezond alternatief biedt. Wil je hier mee aan de slag? Denk dan ook aan de lokale boeren, juist in deze tijd. Zie hiervoor het
bijgevoegde overzicht. Voor beide onderwerpen is Heidy de Mol (GGD) eerste aanspreekpunt.

Podcast ‘Sport & Samenleving’
Wat zijn de gevolgen van corona voor de lokale sport? En hoe zit het nu met het Nationaal Sportakkoord en de lokale sportakkoorden? De
Sport & Samenleving Podcast van Team Sportservice is gelanceerd. In de eerste aflevering is plaatsvervangend directeur Sport bij het
Ministerie van VWS, Joëlle Staps, de eerste gast. Ook de tweede podcast staat er inmiddels op.

