Nieuwsbrief sportaanbieders
Oldebroek, maart 2021

Welkom bij de eerste nieuwsbrief voor de sportaanbieders van de gemeente Oldebroek. Het doel is om
ieder kwartaal jullie te informeren met diverse interessante informatie rondom sport, bewegen en
gezonde leefstijl. Deze nieuwsbrief is via deze weg makkelijk te delen binnen de organisatie.
Heb je vragen of wil je meer informatie over een onderwerp in deze nieuwsbrief? Neem contact op met
Ingrid Bijker.

Wijziging personeel Goed Bezig Oldebroek
Mijn naam is Ingrid Bijker. Per 1 januari 2021 ben ik het team van Goed
Bezig Oldebroek komen versterken. Ik neem wat taken over van Laura en
Rudolf. Ik zal jullie helpen bij verenigingsvraagstukken waar nodig is of waar
kansen liggen. Ook houd ik mij bezig met gezonde sportkantine. Daarnaast
zal ik mogelijk bij jullie aankloppen voor de organisatie van bepaalde
sportevenementen zoals de Nationale Sportweek of de Koningsspelen.
Daarnaast wil ik graag aangepast sporten wat meer op de kaart zetten.

Corona en verenigingen
De steunmaatregelen voor de sportsector die zijn ingezet in 2020 worden verlengd tot 30 juni 2021.
Het geld is bedoeld voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties (TVS), en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.
Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal 240 miljoen euro beschikbaar en dit pakket
vormt de basis voor ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021.
Voor meer informatie en vragen rondom Corona verwijs ik je naar de website van de NOC*NSF.

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2021
Bijna alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat kun je doen om je voor te bereiden?
Onderstaand de informatie vanuit het NOV:
Verplichtingen van de WBTR
1. Bekijk de checklist die we gemaakt hebben.
2. Ga naar het gratis webinar voor NOV-leden op 16 maart 2021 of kijk op Webinars en
bijeenkomsten – WBTR-programma of een ander webinar je beter past.
Meer informatie over de WBTR vind je hier: Bestuur en toezicht - NOV - Platform Vrijwillige Inzet
Terugkijken webinar van NOCNSF: Webinar over de WBTR door IVBB op 2 december 2020

Sportakkoord gemeente Oldebroek gestart!
Samen met veel sportaanbieders is in 2019/2020 het Lokaal Sportakkoord Oldebroek opgesteld. Het
doel van het akkoord is: sport en bewegen breder in de samenleving verankeren en duurzaam
versterken. Dit akkoord is eigenlijk een set afspraken tussen (commerciële) sportaanbieders,
maatschappelijke partners en gemeente over gezamenlijke ambities.

Budget/service aanvragen?
Heb jij al een projectidee dat aansluit bij het Lokale Sportakkoord en wil je aanspraak maken op
uitvoeringsbudget? Doe dan een aanvraag! Voor het indienen van uw aanvraag is een formulier
beschikbaar waarin de actie of het project kan worden beschreven. Er geldt een maximum van
€5.000,- per aanvraag. Aanvraagformulieren indienen kan door te mailen
naar goedbezig@oldebroek.nl. Ook zijn er verschillende services beschikbaar, zoals workshops,
opleidingen en begeleidingstrajecten op maat. Neem hiervoor contact op met Ingrid of Rudolf. Kijk
voor meer informatie over het Lokaal Sportakkoord op onze website.

Oldebroek aangesloten bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Oldebroek heeft zich als eerste gemeente in Gelderland aangesloten bij het
Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt meedoen aan sport- en
cultuuractiviteiten mogelijk voor inwoners met een laag inkomen. Voor
kinderen bestond dit aanbod al, via het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Gelderland.
Lees verder op onze website.

Voor de kinderen in 2020:
Door 16 lokale intermediairs
worden 87 aanvragen bij het
Jeugdfonds Sport & Cultuur
goedgekeurd.

Interessante Webinars vanuit het Sportakkoord
In de periode van 22 maart tot 6 april is er weer een
nieuwe ronde online webinars voor sportaanbieders.
Deze webinars worden namens de gezamenlijke
sportbonden, NOC*NSF en NL Actief kosteloos
aangeboden. We nodigen graag geïnteresseerde
sportaanbieders uit om aan te sluiten bij een of
meerdere webinars, zoals:
25 maart
29 maart
29 maart
30 maart
30 maart

Clubkadercoach
4 inzichten in het trainerschap
Gezonde sportomgeving
Financieel gezond de crisis door 2.0
Ledenbinding

Voor meer informatie ga naar de uitgebreide uitnodiging.
Benieuwd wat het Sportakkoord voor jouw sportclub kan betekenen? Ga snel naar Wat betekent het
Sportakkoord voor jouw club? - Clubbase en kijk welke ondersteuning jouw vereniging kan ontvangen.

Gezonde sportkantine

Gratis Team:Fit coach voor verenigingen!
Samen voor een gezondere sport! Wie doet er mee?! Door de
nieuwe formule is het nog makkelijker om aan de slag te gaan
met een gezonde en verantwoorde kantine. Juist nu de kantine
nog dicht is een mooi moment om te kijken naar welk
assortiment je straks wilt als je weer open gaat.
Wist je al dat Owios, de Wezepse Tennisclub en WHC hier al heel
actief mee zijn?
Een gezonder aanbod wil niet zeggen dat je het hele assortiment moet aanpassen. Vaak kun je
gerechten met een hele kleine aanpassing al een stuk gezonder maken. Kijk voor meer informatie op
de website van Team:Fit of neem contact op met Ingrid Bijker.

Save the date – Werkconferenties
clubkadercoaching
Wat kan clubkadercoaching betekenen voor jou vereniging?
En hoe kan jouw organisatie aan de slag
met clubkadercoaching? Binnenkort organiseren NOC*NSF,
VSG en het ministerie van VWS werkconferenties betreft
clubkadercoaching, waarin deze vragen worden beantwoord.
De werkconferenties worden regionaal, online, georganiseerd. Via deze link kan je zien op welke
datum de werkconferentie voor jouw regio plaatsvindt en kan je je direct aanmelden. Wil je aan de
slag met Clubkadercoaching, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vertrouwens Contact Persoon

Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar of zet in
op een positievere sfeer met een
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan. Deze rol
persoon is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging
betrokken is, en kiest geen kant naar aanleiding van wat
men hoort. Ook kan er preventief gewerkt worden aan
een positief klimaat langs de lijn. Wilt u een VCP binnen
de vereniging, Goed Bezig kan helpen! Neem hiervoor
contact op met Ingrid.

Inclusief sporten
We willen weer in beweging komen. Groot of klein, jong of oud. Met of zonder beperking. Iedereen
kan en mag sporten! Zie je kansen voor een nieuw aanbod of heb je goede ideeën? Misschien helpt dit
je op weg. Een mooi voorbeeld hiervan is, dat Owios in 2020 gestart is met Walking Football voor de
60 plussers. Wil je actief in de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik
maken van het stimuleringsbudget in de sport. Kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

e-learning sport en integriteit
Hoe gaat je sportclub om met zaken als matchfixing, discriminatie of seksuele intimidatie? Vanuit het
Centrum Veilige Sport zijn er een aantal e-learnings beschikbaar die verder ingaan op deze én meer
zaken rondom sport en integriteit. Alle modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en na inschrijving
geheel gratis. De volgende modules kan je nu volgen:
•
•
•
•
•
•

Matchfixing (start de e-learning matchfixing)
Doping (start de e-learning doping)
Discriminatie (start de e-learning discriminatie)
Financiële integriteit (start de e-learning financiële integriteit)
Seksuele Intimidatie (start de e-learning seksuele intimidatie)
Pesten (start de e-learning pesten)

Voor al uw vragen rondom sport, bewegen, vereniging, inclusie of gezonde leefstijl, neem contact op
met Ingrid Bijker van Goed Bezig Oldebroek.
ibijker@oldebroek.nl

06- 16328523

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar Ingrid.

