Nieuwsflits #5
Als de maatregelen het toelaten willen we graag in september / oktober
live bij elkaar komen!
Gezellig met een hapje en een drankje, een spreker en een moment
om met de werkgroep bij te praten.
Meer informatie volgt na de zomervakantie!
In deze nieuwsflits de laatste updates en weetjes! Complimenten aan
alle betrokkenen, want de meeste werkgroepen komen bij elkaar of zijn bezig
in de uitvoering.
Sportieve groet en fijne zomer! Stuurgroep Sportakkoord Moerdijk

Sport en bewegen voor iedereen

Vitale sport sportaanbieders

Oproep: Start (weer) met bewegen!
De meeste sportaanbieders hebben de draad weer
opgepakt. We gunnen iedereen de mogelijkheid om te
bewegen, dus ook de mensen met beperking. We starten
met projecten in Fijnaart en Willemstad. Er is nog budget om
meer sportaanbieders te begeleiden bij de start en
uitvoering. Wil je dit of wil je het vrijblijvend verkennen?
Neem dan contact op met Anja Buijtenhuis.

Oproep: Zomer Sportabonnementen jongvolwassenen
Tot 31 juli is het nog mogelijk om voor jongvolwassenen
een zomer abonnement aan te vragen. Dit zomer
abonnement maakt het mogelijk om 2 maanden gratis te
sporten bij een sportaanbieder in onze gemeente. Kom je
uit de gemeente Moerdijk? Ben je tussen de 18 en 27 jaar
oud? Ben je nog geen lid van de vereniging waar je wilt
gaan sporten? Dan is het zomer abonnement iets voor jou!
Kijk op de website van Meer Moerdijk.

Veilig en Gezond
Save the date: Kans voor kwaliteitsimpuls!
In het najaar krijgen sportverenigingen in de gemeente Moerdijk de kans om
trainers van de pupillengroepen een korte cursus aan te bieden.
Doel is om de pedagogische kwaliteiten van die trainers te versterken.
Meer info lees je hier. De cursus vindt plaats op twee avonden:
Donderdag 14 en 21 oktober van 18.30 tot 21.30uur. Meld je aan bij Joyce Bax.

Duurzame sportinfrastructuur
Oproep: Welke stappen kan jij nog zetten om je vereniging nog duurzamer te maken?
Binnen- of buitensportvereniging, dat maakt niet uit! Iedere vereniging of sportaanbieder kan een bijdrage leveren aan een
duurzaam leven. Een actie houden onder je leden voor bewustwording of je accommodatie verbeteren zijn nog maar twee
voorbeelden van hoe je als vereniging kan bijdragen! Wil je meer weten? Neem contact op met Energiek Moerdijk via Dimph
Rubbens. Energiek Moerdijk maakt een rondje langs de velden om jullie wensen en behoeften in kaart te brengen.

Vitale sport sportaanbieders

Veilig en Gezond

Terugblik: Traject Creatief denken afgerond
Vanuit deze werkgroep was er een traject Creatief Denken
uitgezet in samenwerking met Start2create. Onder leiding
van Kyra en Karin zijn we met een groep van start gegaan om
op 3 verschillende avonden, met een creatieve denkwijze
aan ledenbinding/ledenwerving te werken. Dit leverde soms
hilarische momenten op en zelfs deze momenten werden
nog toepasbaar ook. Alle deelnemers hebben het traject als
verrassend en nuttig ervaren! Meer weten? Benader dan
Jeroen Strootman.

Terugblik: Webinar 'Een gezondere sportomgeving, juist
nu!
De ambitie in het Nationaal Preventieakkoord is dat alle
sportverenigingen in 2025 rookvrij zijn. Er moet nog veel
gebeuren om deze ambitie waar te maken. Daarom
organiseerde GGD West-Brabant in samenwerking met
NOC*NSF, Team:Fit en Novadic-Kentron op 11 mei een
Webinar over een Gezondere Sportomgeving, juist nu! Heb
je dit webinar gemist? Geen probleem. Kijk hier het
webinar terug.

