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Sportraad Agenda 2015 in wording

Samenwerking met de Gemeente

Onze oproep aan de bij de Sportraad
aangesloten sportorganisaties om aan te
geven met welke onderwerpen de Sportraad
zich actief zou moeten gaan bezighouden,
heeft een schat aan informatie opgeleverd.
Wat speelt er bij de sportverenigingen? Wat
zijn de knelpunten, wat de kansen? Wat wordt
de Agenda 2015 van de Sportraad?

Op 18 februari jl. heeft het bestuur nader
kennisgemaakt met wethouder Peter van
Haagen en Sjoerd van der Sluis, medewerker
sportzaken. Wij hebben de doelstellingen van
de Sportraad verder toegelicht.
Afgesproken is om waar mogelijk samen te
werken en informatie uit te wisselen. De
Sportraad Agenda 2015 en de nieuwe
Beleidsnota sport en bewegen van de
Gemeente zullen in ieder geval aanleiding zijn
voor vervolgoverleg.

Enkele veel genoemde speerpunten zijn:







EHBO/AED training. Eerste hulp bij sport,
(voorkomen) sportblessures, reanimatie.
Huur van sportaccommodaties. Hoe kan
het beter voor de verenigingen?
Continuïteit van kleine clubs. Kleine clubs
hebben meer moeite om te overleven dan
grote. Hier zijn verschillende oorzaken
voor. Kunnen die worden weggenomen?
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Kan de
Sportraad dit collectief regelen?
Extra verdiensten. Kunnen restricties
worden opgeheven om te komen tot extra
verdiensten voor de vereniging?

Wij verwachten de Sportraad Agenda 2015 in
april aan de aangesloten partijen voor te
kunnen leggen.
Het bestuur van de Sportraad

Graag uw aandacht voor…





Collecteweek Fonds Gehandicaptensport
29 maart – 4 april as.
Evaluatiebijeenkomst Stimuleringsfonds
particulier initiatief
30 maart as. 19:30 uur, Bestuurscentrum,
Emmastraat 165, Pijnacker
Informatieavond Fondsenwerving
31 maart as. 19:15 uur, De Schakelaar,
Mr. Dr. van den Helmlaan 11, Pijnacker

Mystery alcoholcontrole? Niet meteen!
Op 17 maart jl. was de Sportraad present bij
de bijeenkomst van de Gemeente over het
Preventie- en handhavingsplan alcohol 20152018 voor sportkantines en -evenementen.

Volgens dat plan worden mogelijk mystery
buyers (anonieme controleurs) ingezet bij het
toezicht op handhaving van voorschriften door
verenigingen. Deze gaan onder meer toezien
op de schenktijden en op het niet schenken
van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
De Sportraad heeft de Gemeente geadviseerd
om deze mystery buyers niet meteen in te
zetten. De Sportraad ziet liever dat de
Gemeente in eerste instantie herkenbare
medewerkers stuurt. Met hen kan de
Gemeente – als partner van de vereniging –
nagaan hoe in de kantine wordt gehandhaafd.
En adviseren over eventuele knelpunten.
De Gemeente zegde toe dit welkome advies
op te zullen volgen.
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Aangeslotene of partner?

SV Wippolder partner van de Sportraad

Het doel van de Sportraad is opkomen voor de
belangen van sport en sportorganisaties
binnen onze gemeente. Deze organisaties
kunnen zich bij de Sportraad aansluiten.

SV Wippolder is partner geworden van de
Sportraad Pijnacker-Nootdorp. Hoewel deze
vereniging Delftse roots heeft, komt een groot
deel van de leden uit de gemeente PijnackerNootdorp, vooral uit Delfgauw. Vanuit die
invalshoek leek het voor het bestuur van SV
Wippolder nuttig om aan te sluiten bij ‘dit
goede initiatief’.
Beide besturen zijn blij met dit partnerschap
en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.
 Welkom SV Wippolder!

Verschillende organisaties die niet of niet
helemaal passen bij dit doel, hebben de
Sportraad gevraagd of zij zich ook kunnen
aansluiten. Bijvoorbeeld sportverenigingen in
andere gemeenten met leden uit onze
gemeente. Of organisaties die bredere
belangen behartigen dan sport alleen, zoals
die voor jongeren, ouderen, gehandicapten.
Omdat aansluiting dan statutair niet mogelijk
is maar samenwerking wel veel meerwaarde
kan opleveren, streeft de Sportraad met deze
organisaties naar een partnerschap. Het doel is
dan dat de Sportraad en haar partners elkaar
informeren over en betrekken bij activiteiten
die voor beide partijen lonend zijn.

Vereniging in de Spo(r)tlights
Zonder nog te spelen werden de dames van
Oliveo Handbal zaterdag 21 maart jl. kampioen
in de eerste klasse. Na een voortreffelijk
seizoen promoveren zij naar de hoofdklasse.
Proficiat! Kijk hier voor het bericht in het AD.
De B-jeugd van Oliveo
Handbal is ook dit jaar weer
actief in de Collecteweek
Fonds Gehandicaptensport
(zoals mogelijk ook de leden
van andere verenigingen). Als team levert de
B-jeugd daarbij een prima prestatie en steunt
zij tevens het eigen G-team van Oliveo
Handbal! Goed voorbeeld doet volgen!

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

De lijst van bij de Sportraad aangesloten
partijen en die van partners van de Sportraad,
elk met een link naar hun website, vindt u op
onze website sportraadpijnacker-nootdorp.nl/.

In gesprek met de politiek
De Sportraad raakt graag in gesprek met onze
politieke partijen, mede met het oog op een
nieuwe beleidsnota sport en bewegen (de
huidige nota bestrijkt de periode 2009-2015).
Hoe kunnen de belangen van sport en
sportverenigingen worden gewaarborgd?
De eerste gesprekken hebben al plaats gehad.
Hierbij brengt de Sportraad de speerpunten in
die de verenigingen samen hebben benoemd
en de Sportraad Agenda 2015 gaan vormen.
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@sportraadpijnackernootdorp.nl.
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