
 

Nieuwsbrief sportaanbieders 
Oldebroek, juni  2021 
 
Graag deel ik met jullie de tweede nieuwsbrief voor de sportaanbieders van de gemeente Oldebroek. 
Willen jullie deze brief delen binnen je vereniging of club? Heb je vragen of wil je meer informatie over 
een onderwerp in deze nieuwsbrief? Neem contact op met Ingrid Bijker.  
 
 

Statiegeld Nederland  
VOOR SPORTVERENIGINGEN MET MINSTENS 200 LEDEN STELT 
STATIEGELD NEDERLAND KOSTELOOS EEN DONATIEBAK EN 
COMMUNICATIEMATERIAAL TER BESCHIKKING  
Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine petflessen ingevoerd. 
Omdat veel sportlocaties ook water en frisdranken in plastic 
flessen verkopen, heeft dit ook voor jullie impact. Goed om te 
weten dat sportlocaties niet verplicht zijn om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen; 
sportlocaties vallen onder de vrijwillige innamepunten. Wanneer een sportvereniging flesjes gaat 
innemen, kan je de opbrengst van het statiegeld ten gunste van de eigen vereniging laten vallen. Ook 
kan een vereniging de opbrengst aan een erkend goed doel doneren. Ook levert deze gescheiden 
inzameling een vermindering van kosten en volume van het restafval. Klik hier voor meer informatie 
Meld je aan vóór 20 juni! 

 
Diensten aanvragen uit Sportakkoord 
De volgende diensten zijn aangevraagd en goedgekeurd:  

• Inspiratiesessie ClubKaderCoach 
Link volgt, houd de website in de gaten 
Maandag 20 september  
Tijd: 19.00-20.30 uur bij WHC 
 
• Inspiratiesessie Old Stars/de kansen van 50 plus sport Meld je aan via deze link. 
Woensdag 22 september  
Tijd: 19.00-21.00 uur bij WHC 
 
• Opleiding tot VCP, Vertrouwens Contact PersoonMeld je aan via deze link. 
Dinsdag 19 oktober en 9 november  
Tijd:19.00-22.00 uur bij WHC 
 

Budget aanvragen 

De volgende initiatieven hebben het budget toegekend gekregen. Goed Bezig: Workoutroutes en 
Diabetes Challenge,  Viattence: Kwiekpad, Het Baken – De Hullen: Beweegboxen 

 

Let op: tot 15 juni kun je een aanvraag doen voor ronde 2.Klik hier om een aanvraag te doen! 

Meer informatie over het lokaal Sportakkoord? Kijk op onze website. Óf neem contact op met Rudolf.  

mailto:ibijker@oldebroek.nl
https://statiegeldnederland.nl/app/uploads/2021/05/Sportverenigingen.pdf
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/395-clubkadercoach
http://www.goedbezigoldebroek.nl/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/373-de-kansen-van-50-sport
https://www.sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=373&session=2183&closed=true
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/374-vertrouwenscontactpersoon
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=374&session=2198&closed=true
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/897/budget-aanvragen
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/896/lokaal-sportakkoord
mailto:rhuberts@oldebroek.nl


 

WBTR- verplichtingen, nog maar 2 weken tot 1 juli  
Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking. De 
wet is er op gericht om goed bestuur binnen vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen te 
waarborgen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders goed te regelen. Kijk hier voor de 
Checklist WBTR - NOV - Platform Vrijwillige Inzet 
WBTR in het kort  

• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.  
• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.  
• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.  
• Regels omtrent belangenverstrengeling.  
• Procedures bij grote uitgaven of investeringen.  

Waarom is dit belangrijk?  
• Geen gedoe in je vereniging.  
• Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.  
• Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.  

Er zijn nog een aantal Webinars in juni op de woensdag van 16.00 uur- 17.00 uur. Kijk voor meer 
informatie rondom dit thema op www.wbtr.nl  
 
  
Gezonde sportkantine  

Wat fijn, de sportkantine is weer open!  Willen jullie aan 
de slag met gezonde leefstijl en dit uitdragen binnen de 
club? Of wil je aan de slag met een rookvrije 
accommodatie of het schenken van alcohol onder de 
loep nemen? Maar weet je niet waar je moet beginnen? 
Neem dan contact op met Ingrid Bijker voor een 
afspraak. Ik kom graag eens langs om samen te kijken 
naar de mogelijkheden voor jullie. Door een aantal kleine 
aanpassingen te doen, alternatieven aan te bieden of 
eens met een Team:Fit coach te praten kunnen jullie aan 
de slag voor een gezonde(re) sportkantine.  

 
Kijk voor meer informatie op de website van Team:Fit om te lezen hoe het stappenplan werkt.

 
Aangepast sporten  

Uniek sporten is een online sport community voor aangepast sporten, welke 
gedreven wordt door het doel om de vraag en aanbod van gehandicaptensport 
in kaart te brengen. Mensen met een handicap kunnen via Uniek 
Sporten geholpen worden om een geschikte sport te vinden in eigen regio. Ook 
kun je er inspiratie op doen, of je activiteit plaatsen voor de mensen uit de 
gemeente Oldebroek. Zo organiseert Goed Bezig bijvoorbeeld Club Extra in de 
Kamphal. Dit is voor kinderen met een beperking, die in een kleine groep met 
veel persoonlijke aandacht lekker kunnen sporten.  

Wil je samen iets opzetten of sparren over de doelgroep? Neem gerust contact 
op met  Ingrid. 

Heb je al een activiteit? Plaats deze op de site en kijk voor meer informatie op: www.unieksporten.nl. 

https://nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/default.aspx
http://www.wbtr.nl/
mailto:IBijker@oldebroek.nl
https://teamfit.nl/
mailto:IBijker@oldebroek.nl
http://www.unieksporten.nl/


 

Vrijwilligers 
• De vrijwilligersvacaturebank Oldebroek is de digitale ontmoetingsplaats voor iedereen die op 

zoek is naar vrijwilligerswerk en voor maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar 
vrijwilligers in de gemeente Oldebroek.  

Op deze site vindt u een gevarieerd aanbod van openstaande vacatures. Het kan gaan om korte 
klussen of om vrijwilligerswerk voor langere tijd. U kunt binnen de vacaturebank zoeken op functie, 
activiteit enzovoort.  www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl 
 

• Taakie is de digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van vrijwilligers leuker en 
makkelijker maakt. Simpel en snel iemand vinden voor een taak of functie binnen de club is 
niet langer een vervelende uitdaging. Kijk op www.taakie.nl voor meer informatie 

 
• Om lokale partijen te helpen bij het uitvoeren van de ambities heeft NOC*NSF een servicelijst 

samengesteld met inspirerende diensten die kunnen zorgen voor een duurzame en 
kwalitatieve uitwerking van het akkoord. Denk hierbij aan een inspiratiesessie om meer 
vrijwilligers te verkrijgen binnen je club. Klik hier voor een overzicht van alle diensten. 

 
 

Nationale sportweek  
17 tot en met 26 september   
Sport doet iets met je 

Het thema van de Nationale Sportweek is 
dit jaar wederom ‘sport doet iets met je’. De 
Nationale sportweek vindt plaats van 17 
september tot en met 26 september. 
Tijdens de Nationale Sportweek dagen we 
iedereen uit om te ontdekken wat sport met 

je doet. Omdat Nederland als gevolg van de coronacrisis sportief tot stilstand kwam, is het dit jaar 
extra belangrijk om te laten zien hoe leuk het is om te sporten en om te ervaren hoe toegankelijk 
sportclubs eigenlijk voor iedereen zijn. In september kan en mag hopelijk alles weer, ook voor de 
sport. Tijdens de Nationale Sportweek willen we zoveel mogelijk mensen helpen de weg (terug) naar 
de sportclub te vinden.  

Heb je een leuk aanbod tijdens deze week en wil je dat die wordt meegenomen in het programma 
voorin  de krant? Meld je dan voor 1 juli bij Ingrid. 

Na deze datum kun je natuurlijk nog steeds activiteiten bedenken om te organiseren, maar zorg dat ze 
voor 17 augustus op de website staan! Dan worden ze meegenomen op de flyer. 

 

Verlenging financiële compensatieregelingen  

Vanwege de doorlopende beperkingen als gevolg van de COVID-19 
maatregelen worden de verschillende regelingen verlengd voor het 
eerste en tweede kwartaal van 2021. Voor de tegemoetkoming voor 
de sportverenigingen(TASO) zijn de onder- en bovengrens voor de 
financiële tegemoetkoming verruimd. De aanvraag periode voor 
TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.  

Kijk voor meer informatie op de website www.dus-i.nl. 

http://www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl/
http://www.taakie.nl/
https://www.sportknowhowxl.nl/files/2020/ServicelijstNOCNSF.xlsx
mailto:ibijker@oldebroek.nl
http://www.dus-i.nl/


 

Promoot je sport én vereniging bij de jeugd! 

Een sportkennismakingstraject is een mooie kans om uw 
sport en vereniging weer op de kaart te zetten. Samen 
met Goed Bezig wordt er gekeken naar de mogelijkheden 
om uw sport en vereniging onder en/of naschools te 
kunnen promoten. Heb je al vereniging plannen met 
betrekking tot het organiseren van bijvoorbeeld een 
kennismakingstraject, promotie dag of schooltoernooi? 
Maar jullie weten niet hoe dit aan te pakken? Laat het 
dan vooral weten. We denken graag mee over de 
invulling en uitvoering. Het aanbod van de activiteiten kan 
op de site van Goed Bezig geplaatst worden én dat wordt 
mee genomen in de flyer(voorbeeld 2019).  

Voor vragen rondom de sportkennismaking, neem contact op met Jesse.  

 

55+ sportaanbod 

Op vrijdag 24 september organiseert Goed Bezig 
met een aantal andere partijen de fitheidstest 
voor 55 plussers in de Talter. Om deze doelgroep 
in beweging te krijgen zijn we bezig om al het 
aanbod voor 55 plussers te bundelen. Heb je 
aanbod en dit nog niet gemeld? Mail dan naar 
Ingrid. 

Voor deelnemers van de fitheidstest organiseren 
we aansluitend een 12 weeks sportaanbod. 
Deelnemers volgen 3 proeflessen bij vier 
verschillende verenigingen. Wil je proeflessen 
aanbieden? Neem contact op met Laura. 
 
 

Bijzondere sportevenementen 

• 11-06 – 11-07: EK2020 Voetbal 
• 23-07 – 08-08: Olympische Spelen 
• 14-08 – 22-08: WK BMX, Papendal 
• 24-08 – 05-08: Paralympische Spelen 
• September 2021 Volleybalmaand, als aftrap van het WK Volleybal 2022 
• 17 tot en met 26 september, Nationale Sportweek 

 
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. 

mailto:JTerpstra@oldebroek.nl
mailto:ibijker@oldebroek.nl
mailto:LDaanen@oldebroek.nl
mailto:ibijker@oldebroek.nl
http://us14.forward-to-friend.com/forward?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=55fbb7dbdd&e=6d9bab25e2
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