Nieuwsflits #3

Tips tijdens Corona

U ontvangt de derde nieuwsflits.
Wij delen ontwikkelingen en
inspiratie.

Wenst u contact over Corona en de
impact voor uw sportvereniging?
• Deze website geeft informatie en
lokale contactpersonen.
• Op deze website geeft NOC*NSF
onder andere informatie over
protocollen en checklist.

Sportieve groet,
Stuurgroep Sportakkoord Moerdijk

Samen-werken

De stuurgroep heeft het uitvoeringsplan voor het jaar 2021 nagenoeg gereed. In december 2020
worden de laatste plannen van aanpak vastgesteld. In de volgende nieuwsflits delen wij graag de
details.

Sport en bewegen voor iedereen

In oktober 2020 is een nieuw boekje
uitgekomen met een breed aanbod
‘sporten op maat’. Het doel is om
iedereen de mogelijkheid te geven te
gaan sporten/bewegen. Boekjes zijn
verspreid bij sportaanbieders,
huisartsen, gemeente Moerdijk en
Meer Moerdijk.
Bekijk hier het boekje online.
Zit jouw sport er niet tussen, neem dan
contact op met Meer Moerdijk via
anja.buijtenhuis@senw-moerdijk.nl.

Duurzame sportinfrastructuur

SSNB heeft een online platform ontwikkeld om de
sportverenigingen gratis te ondersteunen bij duurzame
maatregelen: www.duurzaamsportiefbrabant.nl. Er is
een budget door het ministerie van VWS beschikbaar
gesteld om sportverenigingen die zich voor juli 2021
hebben aangemeld, kosteloos te begeleiden. Met hulp
van een procesbegeleider doorloopt een vereniging een
stappenplan. De verenigingen kunnen het budget voor
het begeleidingstraject aanvragen bij NOC*NSF via SSNB:
duurzaam@ssnb.nl. Inmiddels heeft Energiek Moerdijk
al bij 16 sportverenigingen in Moerdijk ook energiescans
uitgevoerd’. Energiek Moerdijk kan u hierbij ook helpen.

Het hebben en houden van vitale sportaanbieders

De werkgroep ‘vitale sportaanbieders’ heeft een behoeftepeiling opgezet. Deze enquête is bedoeld
om een actueel beeld te krijgen van de behoefte aan kennisvergroting. Dit kan zowel binnen het
bestuurlijk- als technisch kader zijn. Aan de hand van de uitkomst van deze enquête kan de
werkgroep gerichter opzoek gaan naar services/cursussen en deze aanbieden aan alle
sportverenigingen. Deze Enquête neemt slechts 2 minuten van uw tijd in beslag en helpt ons enorm!
We stellen uw medewerking zéér op prijs! Klik HIER voor deelname aan de enquête.

Veilig en gezond

Webinar Sociale Veiligheid, speciaal voor bestuursleden van alle sportverenigingen in
de gemeente Moerdijk. Doe je ook mee?
De kans dat de leden bij jouw vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren
en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Hoe kan
jouw vereniging invulling geven aan een actief beleid sociale veiligheid? En heeft jullie
vereniging al een gratis VOG aangevraagd voor de vrijwilligers? Deze en meer vragen staan centraal tijdens dit
interactieve webinar georganiseerd door NOC*NSF. Wil je hier meer over weten of heb je hierbij hulp nodig?
Meld je dan aan voor het interactieve webinar Sociale Veiligheid!
Het webinar vindt plaats op 24 november 2020 van 19:30 uur tot 21:00 uur. Wees er snel bij, want er kunnen
maximaal 30 personen deelnemen.

