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Sportraad keurt plannen gemeente
inzamelen oud papier af
Volgens jarenlang goed gebruik zorgen leden en
vrijwilligers van sportverenigingen in onze
gemeente voor het inzamelen van oud papier. Zo
helpen zij de verenigingen voor een belangrijk
deel extra inkomsten genereren. De gemeente wil
de manier van inzameling van oud papier nu
wijzigen waardoor de extra inkomsten voor
verenigingen misschien wegvallen; en bovendien
opgebouwde sociale cohesie wordt afgebroken.

De Sportraad is fel gekant tegen deze plannen en
spreekt de gemeente hierop aan:
“Laat de verenigingen hun taak met veel
vrijwilligers met verve vervullen en frustreer hen
niet door – na de forse huurverhoging onlangs –
weer een aanslag op hun inkomsten te doen door
het verzamelen van oud papier van hen af te
nemen. Inzamelen volgens de plannen van de
gemeente levert nauwelijks een hoger rendement
op maar schaadt het gevoel bij zoveel gezinnen
dat we er samen voor staan, voor het milieu en
voor de club.”
De Sportraad wil graag meedenken over verhogen
van het oud papier ophaalrendement, maar dan
wel met behoud van inkomsten voor de clubs.

Voortgang activiteiten Sportraad
Het bestuur van de Sportraad heeft direct na de
zomervakantie de volgende punten uit het
Activiteitenplan een vervolg gegeven:


Energie – Een aantal qua energie groot
verbruikende verenigingen is gevraagd een
opgave te doen van de energiekosten. Op
basis daarvan maakt de Sportraad met
belanghebbenden een plan dat moet leiden
tot goedkopere inkoop van energie.
Op initiatief van een van de aangesloten
verenigingen beziet de Sportraad tevens de
mogelijkheid om op andere terreinen
collectief goedkoper in te kopen.



Continuïteit van kleinere clubs – Een aantal
kleinere verenigingen is uitgenodigd om op
14 oktober as. te brainstormen over de
specifieke problemen van kleine verenigingen
om het hoofd boven water te houden. Waar
zitten de bedreigingen, waar de kansen? Wat
kunnen deze verenigingen zelf doen, wat
samen en wat met steun van de gemeente?



Regie Sportlaan – De Sportraad heeft
vastgesteld dat de gemeente een
Sportlaankalender heeft en up-to-date wil
houden, maar dat dit niet steeds lukt
vanwege onvolledige input. Dit kan beter.
Wij sporen de sportverenigingen en
-organisaties aan De Groene Wijdte aan om
hun evenementen steeds te melden – met het
oog op een soepel en veilig verloop daarvan,
samen met de gemeente.

Overige activiteiten van de Sportraad, zie elders in
deze Nieuwsbrief:
 Cursussen EHBSO en AED
 Cursus IVA Bob in de kantine

Informatie over (bestuurs-)aansprakelijkheid

Heeft u nieuws?
Opgeven voor de Nieuwsbrief?
Dat kan… via deze link.

Wilt u uw nieuws met ons delen? Dan kunt u dat
melden via info@sportraadpijnacker-nootdorp.nl.
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Aanmelding voor cursussen EHBSO, AED
nu mogelijk (deelname met korting)
In samenwerking met de Evenementen EHBO
Pijnacker biedt de Sportraad najaar 2015 een
tweetal cursussen aan voor bij de Sportraad
aangesloten sportorganisaties en partners:
 EHBSO – Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen,
 AED – Automatische Externe Defibrillator.
Deze cursussen worden met
fikse collectieve korting
aangeboden. De Sportraad heeft
dat zo kunnen regelen.
Aanmelden voor één of beide
cursussen kan hier (alleen via de
besturen van bij de Sportraad aangesloten
sportorganisaties en partners).

VNG Vrijwilligerspolis aansprakelijkheid
Al weer enige tijd geleden is vanuit de gemeente
Pijnacker-Nootdorp besloten tot een collectieve
verzekering voor alle vrijwilligers binnen de
gemeente. Iedereen die voor een sportvereniging
vrijwilligerswerk verricht, valt in principe onder
deze dekking.
Informatie over de polis en de specifieke
voorwaarden vindt u in deze folder. De gemeente
heeft gekozen voor de BasisPolis en de PlusPolis.
Voor schades die vallen onder de dekking
genoemd in de folder, kan bij het Bureau
Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp een digitaal
declaratieformulier worden aangevraagd.

Graag uw aandacht voor…



Rabo Sponsorfietstocht – 20 september as.
vanaf 9:00 uur, Het Baken, Pijnacker.
Organisatie: Tourclub Pijnacker.
Maatschappelijke Beursvloer – 27 oktober
as. aanvang 16:30 uur, Brasserie De Brede
Hoek, Nootdorp. Organisatie:
Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging.

In aanloop naar een nieuwe Sportnota
In augustus en september jl. heeft de Sportraad
overleg gehad met de gemeente over een nieuwe
Sportnota. De huidige loopt dit jaar af.
Waar het de ambitie van de gemeente vooral is
om sport in te zetten als middel om thema’s als
gezondheid, veiligheid en discriminatie te
agenderen, is de voornaamste ambitie van de
Sportraad om sporten op zich zo goed, zo
toegankelijk en zo goedkoop mogelijk te maken
en te houden, met toekomstbestendige
sportclubs en sportvoorzieningen. De Sportraad
heeft het college, daartoe uitgenodigd,
gestimuleerd om met een ambitieuze Sportnota
te komen, die tegemoet komt aan beide ambities.
Deze beide ambities verwezenlijken vraagt om
een niet eerder vertoonde en niet vrijblijvende
inspanning van meerdere stakeholders. De
Sportraad heeft daarom voorgesteld ook de
belanghebbenden op het terrein van de jeugd,
het onderwijs en de zorg al te mobiliseren vόόr de
Sportnota wordt opgesteld. Dat de wethouder(s)
hierbij een goed zichtbare en inspirerende rol
moeten vervullen lijkt de Sportraad een vereiste.

Aanmelden voor gratis cursus ‘IVA Bob
in de Sportkantine’ nu mogelijk
De Sportraad biedt vanaf nu – in
samenwerking met Sportservice
Zuid-Holland – de cursus ‘IVA Bob
in de Sportkantine’ aan. Zowel
bestemd voor barmedewerkers
als bestuurders. De cursussen
worden gehouden bij clubs die
zich al hebben aangemeld (DSVP,
Oliveo Handbal en Ruiterclub Pijnacker). De
cursusdata worden binnenkort bekend gemaakt.
Belangstellende clubs kunnen zich nu al
aanmelden via secretaris@sportraadpijnackernootdorp.nl. Deelnemers worden toegelaten in
volgorde van aanmelding. Deelname is gratis.
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