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Gestart!

Nieuwsbrief nr. 1

Op vrijdag 6 februari 2015 is de Sportraad
Pijnacker-Nootdorp onder grote
belangstelling van verenigingen, politiek,
gemeente en anderen van start gegaan. De
Sportraad is opgericht om in de meest brede
zin de belangen van de sport en
sportbeoefening in onze gemeente te
behartigen, ook vanuit sociaal oogpunt.

Voor u ligt onze eerste Nieuwsbrief. Met de
Nieuwsbrief zullen wij de aangesloten partijen
en andere belangstellenden maandelijks
informeren over de stapjes en stappen die de
Sportraad zet om haar doel te bereiken. In de
Nieuwsbrief nemen wij ook graag nieuws op
uit het rijke verenigingsleven in de gemeente.
Als u een activiteit of succes wilt melden, dan
bent u welkom om ons te informeren via
info@sportraadpijnacker-nootdorp.nl, zeker
als uw nieuws aansluit bij het doel van de
Sportraad. Wij wensen u veel leesplezier!

Wij, de eerste bestuurders, willen het niet bij
woorden alleen laten. Wij willen werkelijk
laten merken dat we er zijn – natuurlijk
namens de aangesloten partijen, maar ook
voor heel sportminnend Pijnacker-Nootdorp.

Vergeet u daarnaast niet de website van de
Sportraad te bezoeken, met informatie over
het doel van de Sportraad en het laatste
nieuws: www.sportraadpijnacker-nootdorp.nl.

Felicitaties van de wethouder

Notaris Michiel Kouwenhoven begeleidde in de kantine van
korfbalvereniging Avanti de oprichting van de Stichting
Sportraad Pijnacker-Nootdorp. Van links naar rechts de
bestuursleden: Walter van den Bogaerdt, Joop van Eijk
(secretaris), achter de notaris Erwin Rensen, Louk Teunissen
(voorzitter), Gert-Jan Jense (penningmeester) en Dorothé
Mens. Foto Sjaak Oudshoorn

Bij de Sportraad zijn nu 32 verenigingen en
organisaties aangesloten. Wij zullen nog meer
partijen vragen zich aan te sluiten.

Ook wethouder Peter van Haagen was getuige
van de oprichting van de Sportraad. Hij
feliciteerde de Sportraad en zei graag de
degens te kruisen met deze nieuwe
gesprekspartner. Verder was hij van mening
dat de gemeente ook anno 2015 nog veel
doet voor de sportvoorzieningen in PijnackerNootdorp. Het bestuur van de Sportraad zal
hem, maar ook het college van B&W en de
gemeenteraad, graag stimuleren om dat de
komende jaren nog meer te gaan doen.

Ik vraag iedereen – zowel de aangesloten
partijen als iedere andere organisatie die wil
samenwerken met de Sportraad: Doe en denk
actief mee! Meld knelpunten en kansen, doe
mee aan onze activiteiten! Samen optrekken
moet vele voordelen opleveren, daar gaan we
voor! Ik wens iedereen succes daarbij!
Louk Teunissen, voorzitter

Wethouder Peter van Haagen feliciteert de Sportraad en de
aanwezigen met de oprichting. Foto Sjaak Oudshoorn
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Veel publiciteit bij de start!

Nieuwe aangeslotenen, welkom!

Het bestuur van de Sportraad dankt de
Telstar, in het bijzonder verslaggever Sjaak
Oudshoorn, voor de ruime aandacht voor de
Sportraad in de Telstar, voorafgaand aan en
na de oprichting. Het betrof deze publicaties:

De Sportraad telde bij de oprichting dertig
aangesloten sportverenigingen en
–organisaties. Daarvan werd tijdens de
oprichtingsavond één club abusievelijk niet
genoemd en verwelkomd. Hierbij gebeurt dat
alsnog:
 Welkom Pijnackerse Bridge Club!

 Telstar Online: Lokale Sportraad krijgt vorm
(22-12-2014).
 Papieren Telstar: Sportraad PijnackerNootdorp krijgt vorm (24-12-2014),
Sportverenigingen samen sterk in
Sportraad (28-01-2015) en Sportraad
Pijnacker-Nootdorp van start (18-02-2015).

Sportraad Agenda 2015
Direct na de oprichting heeft het bestuur de
aangesloten organisaties gevraagd met welke
onderwerpen de Sportraad zich actief zou
moeten gaan bezighouden. Wat speelt er bij
de sportverenigingen? Wat zijn de
knelpunten, wat de kansen?
De Sportraad gaat met de resultaten van deze
peiling haar Agenda 2015 opstellen.
De eerste reacties zijn intussen binnen. In een
volgende Nieuwsbrief leest u hier meer over.

Vereniging in de Spo(r)tlights
Met grote overmacht werd Korfbalvereniging
Avanti op 7 februari jl. kampioen. Avanti gaat
spelen in de hoofdklasse, het op een na
hoogste niveau van Nederland. Voor de
Sportraad reden genoeg om Avanti hier in de
Spo(r)tlights te zetten. Gefeliciteerd!
Kijk hier voor het nieuwsbericht in de Telstar.

Opgeven voor de Nieuwsbrief?
Dat kan… via sportraadpijnackernootdorp.nl/Nieuwsbrief/.

Tijdens de oprichtingsavond en ook daarna
meldden zich diverse andere verenigingen en
organisaties. Daarvan verwelkomen wij als
nummers 31 en 32:
 Tara Kinderyoga,
 Postduivenvereniging De Dobbevliegers.
De lijst van alle aangesloten partijen, met een
link naar hun website, vindt u op de website
van de Sportraad sportraadpijnackernootdorp.nl/Deelnemers/.

Succesvolle oproep aan de politiek
Bij de oprichting werden de vele aanwezige
(en ook de niet aanwezige) politieke partijen
uitgenodigd om hun visie op sport prominent
op hun website te plaatsen, voor zover zij dat
al niet hadden gedaan. Op dit punt boekt de
Sportraad een mooi succesje, want aan deze
oproep wordt al aardig gehoor gegeven.
Wilt u weten hoe onze politieke partijen over
sport denken? Ga dan naar
sportraadpijnacker-nootdorp.nl/Politiek/.

Heeft u nieuws?
Wilt u uw vereniging in de Spo(r)tlights laten
zetten? Heeft u nieuws, breaking news,
nieuws dat er toe doet of gewoon goed
nieuws? En wilt u dat delen via deze
Nieuwsbrief? Stuurt u dat nieuws dan naar
info@sportraadpijnacker-nootdorp.nl.
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