Nieuwsflits #4

Handige links

Er was eens in februari 2020…..
Weet u nog? Precies een jaar geleden
tekenden we met elkaar het Sportakkoord
Moerdijk. Nu liggen de eerste plannen er,
zie tweede pagina! Trots dat dit gelukt is
met elkaar in deze bijzondere tijd!

• Info en contactpersonen over Corona
vind je hier en info over de regeling die
de gemeente Moerdijk heeft opgezet om
vrijwilligersorganisaties in Coronatijd te
steunen vind je hier.
• Op dit moment biedt de Rookvrije
Generatie gratis borden aan voor
verenigingen en zwembaden, kijk hier of
je daarvoor in aanmerking komt.

Sportieve groet, Stuurgroep Sportakkoord Moerdijk

Sport en bewegen voor iedereen
Zoek elkaar op!
We kunnen helaas niet of maar beperkt onze sport uitoefenen. Heb je nu geen
accommodatie? Vraag dan aan de buitensportaccommodatie in jouw buurt of er
nog een plekje vrij is. Zo maakt bijv. de turnvereniging al gebruik van de
atletiekaccommodatie in Zevenbergen. Super als we elkaar op deze manier een
beetje kunnen helpen!
Thema
1. BESTUURLIJK KADER

Aantal
12

In procenten
27,9 %

Ledenwerving

2. OUDERS OP DE CLUB

8

18,6 %

In de eerder verstuurde behoeftepeiling door de
Verenigingsadviseur van Meer Moerdijk, Jeroen
Strootman, heeft het onderwerp Ledenwerving het
beste gescoord. Hier gaan we als eerste mee aan de slag!
In de tabel hiernaast ziet u de uitkomsten van deze
peiling.

3. VRIJWILLIGERS

12

27,9 %

4. LEDENWERVING

21

48,8 %

5. SOCIALE VEILIGHEID

11

25,6 %

6. GEZONDE SPORTOMGEVING

6

14,0 %

7. VERDUURZAMING

8

18,6 %

8. TECHNISCH KADER

8

18,6 %

9.FONDSEN/SPONSORING

15

34,9 %

10. OPEN CLUB

10

23,3 %

11. Anders, namelijk:

3

7,0 %

Het hebben en houden van vitale
sportaanbieders

Ledenwerving is een breed thema, dus we willen u
vragen in onderstaande peiling aan te geven welke
cursus of opleiding voor uw vereniging het meest
interessant is. De cursus/opleiding die het beste scoort,
zal als eerste aangeboden worden. Klik hier voor de
peiling.

Veilig en Gezond

Duurzame sportinfrastructuur

Gezellig én gezond!

Scoren met energie besparen!

In 2021 zijn leefstijl-gerelateerde onderwerpen
actueler dan ooit. Iedereen is zich meer bewust
geworden van het belang van gezondheid. En
hoewel de sportkantines nu nog gesloten zijn, is
het voor sportverenigingen wellicht een goed
moment om te kijken naar de stappen die ze
kunnen zetten naar een gezondere sportomgeving. Team:Fit kan de vereniging daar
kosteloos bij ondersteunen. Interesse om aan de
slag te gaan met een gezonder voedingsaanbod,
de vereniging Rookvrij maken of samen een
verantwoord alcoholbeleid opstellen? Inspiratie
en informatie vind je op de website of maak een
afspraak met de Team:Fit coach voor een adviesgesprek via Irene Walk of via de Stuurgroep!

‘Als we de boel gingen afsluiten na de training, bleek dat er in veel
kleedkamers nog licht brandde. Met bewegingssensoren hebben we dit
probleem opgelost en we hebben meteen alle lampen vervangen voor
ledverlichting. Dit leverde direct een flinke besparing op de
energierekening op.’

Herken je dit bij jouw sportvereniging? En zou jouw club ook graag
(meer) energie willen besparen? Lees dan de 10 tips:
1. Breng de energiekosten zo gedetailleerd mogelijk in kaart.
2. Zet een commissie op om de energiekosten omlaag te brengen
3. Bezoek een vereniging die al besparingsmaatregelen heeft uitgevoerd
4. Stel samen een duurzaamheidsplan op
5. Betrek lokale installateurs en bedrijven in jullie project.
6. Ga in gesprek met de gemeente
7. Onderzoek de mogelijkheden van subsidies
8. Informeer je leden
9. Laat kosteloos een energiescan uitvoeren
10. Vraag advies aan een energiecoach van Energiek
Moerdijk via Dimph Rubbens

Plannen Sportakkoord #1, december 2020
De werkgroepen hebben gewerkt aan mooie plannen die in december 2020 zijn goedgekeurd door de
stuurgroep. Op deze pagina vind je een samenvatting van deze plannen. Kijk op www.moerdijk.nl/sportakkoord
voor meer informatie. In het voorjaar volgt meer informatie over het inleveren van de plannen voor de tweede
ronde.
Sportieve groet, Stuurgroep Sportakkoord Moerdijk

Sport en bewegen voor iedereen
Beweegaanbod voor chronisch zieken
Doel: Meer chronisch zieken in beweging krijgen (in eerste
instantie dementie), zodat deze kwetsbare groep zich
fitter zal voelen, hun zelfbeeld langer intact zal blijven en
er sociaal contact is.
Er zal door de sportcoach Aangepast sporten van Meer
Moerdijk gestart worden met het opzetten van een
beweeggroep in Willemstad, aangezien daar de behoefte
groot is. Er wordt in ieder geval contact gezocht met
huisartsen, de wijkzuster en de sociaalwerker. Ook wordt
onderzocht of een sportaanbieder wil aansluiten bij dit
project. Voor meer info klik dan hier.

Terugblik: Ondertekening Sportakkoord Moerdijk, 19 februari 2020

Het hebben en houden van vitale
sportaanbieders

Het hebben en houden van vitale
sportaanbieders

Vrijwilligersplatform

Sportlijn

Doel: Een sterk vrijwilligersnetwerk, zodat verenigingen
voldoende vrijwilligers hebben voor een goed
georganiseerde vereniging.

Doel: Het vergroten van de kennis binnen het bestuurlijke
kader van sportaanbieders

Er wordt een digitaal platform gecreëerd om de vraag naar
vrijwilligers van een vereniging en het aanbod van
potentiële vrijwilligers bij elkaar te brengen. Door dit
platform wordt er een gezamenlijke vrijwilligerspool
opgezet en vinden verenigingen makkelijker vrijwilligers die
geen lid zijn van de vereniging. Voor meer info klik dan hier.

Er is een sportlijn ontwikkeld, bestaande uit 4 thema’s:
Ledenwerving, sponsorwerving, vrijwilligers en bestuurlijk
kader. Deze thema’s zijn naar voren gekomen in een eerder
afgenomen behoeftepeiling door de Verenigingsadviseur
van Meer Moerdijk. Deze sportlijn zal vormkrijgen in
trainingen, cursussen en waar nodig een lerend netwerk.
Voor meer info klik dan hier.

Veilig en Gezond

Veilig en Gezond

Sociale Veiligheid

Pedagogische vaardigheden trainers

Doel: De sociale veiligheid vergroten bij sportaanbieders
om een veilig sportklimaat in de gemeente Moerdijk te
creëren en behouden.

Doel: Pedagogisch sterke trainers voor enerzijds een veilig
sportklimaat en anderzijds weerbare kinderen.

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen
vanzelfsprekend moeten zijn. Toch is dit niet altijd het
geval. Vier pijlers staan centraal: Het aanstellen van een
Vertrouwenscontactpersoon (VCP), info over de gratis VOGregeling, het opstellen van gedragsregels en het leren
hanteren van de meldplicht & meldcode. Voor meer info
klik dan hier.

Door middel van een training zullen trainers die geen /
geringe pedagogische achtergrond hebben maar wel voor
een groep staan van 6 t/m 12 jarigen de juiste vaardigheden aangeleerd krijgen. Naast technische vaardigheden
leren kinderen ook allerlei vaardigheden die ze kunnen
gebruiken op school, thuis en later in hun verdere leven. Na
deze training is er begeleiding op de club mogelijk door
Karate Moerdijk. Voor meer info klik dan hier.

Duurzame sportinfrastructuur
Uitbreiden werkgroep
Deze werkgroep zoekt nog nieuwe leden! In de volgende ronde zal er een projectplan worden ingediend. Wil je je aansluiten
bij deze werkgroep? Laat het dan weten aan Dimph Rubbens.

