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Aan de slag!

VOG gratis, maar niet 1-2-3 geregeld

Onze aangesloten organisaties hebben (via de
enquête) naast uiteenlopende vaak ook dezelfde
punten genoemd. Die hebben nu dan de hoogste
prioriteit voor de Sportraad in 2015/2016.

Een van de prioriteiten uit de Sportraad-enquête
betrof de aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). De Sportraad organiseert daarom een
Informatiebijeenkomst VOG, dinsdag 23 juni as.
Samen met o.a. Bureau Vrijwilligerswerk. Niet
alleen over het aanvragen VOG zelf, maar ook
over het opzetten van verplicht preventief
beleid. Nadere informatie volgt.

De komende periode gaat de Sportraad de
organisaties en verenigingen die deze punten
hebben aangedragen vragen verdere input te
geven. Ook anderen zijn welkom om mee te
denken en te doen. Wij zoeken naar
toegevoegde waarde voor zoveel mogelijk
(groepen van) aangesloten verenigingen. Voor
kleinere verenigingen kunnen daar andere
resultaten uitkomen dan voor grotere.
Wij zien deelname en input graag tegemoet.
Louk Teunissen, voorzitter

Alcoholpreventie: follow-up
De Sportraad steunt het alcoholpreventiebeleid
van de Gemeente en gaat samen met de
Gemeente na hoe de sportverenigingen het best
kunnen worden ondersteund, b.v. met
promotiemateriaal en training van barpersoneel.

Overigens: per 1 januari jl. is de VOG voor
vrijwilligers van sportorganisaties onder
voorwaarden gratis. Lees hier meer over op de
website van NOC*NSF.

Zwembad de Viergang moet een
gemeentelijke voorziening blijven!
Op 20 april jl. was de Sportraad present bij de
dialoog over de maatschappelijke functies van
zwembad de Viergang, georganiseerd door de
Gemeente en het zwembadbestuur.

Stimuleringsfonds: impuls voor
speciale sportprojecten
De Sportraad maakt verenigingen graag attent
op het Stimuleringsfonds van onze Gemeente.
Dit fonds stimuleert en faciliteert activiteiten die
bijdragen aan sociale netwerken rondom:
 jeugd tot en met 23 jaar,
 kwetsbare inwoners,
 inwoners met een beperking,
Een deel van het budget 2015 (212.000 euro) is
nog beschikbaar.
Aanvragen voor 2015 kunnen doorlopend
worden ingediend, voor aanvragen voor 2016 is
1 juli as. de deadline. Voor meer informatie over
het aanvragen van de subsidie kunt u de website
van de Gemeente raadplegen

De uitkomsten van de dialoog zijn door de
Gemeente opgetekend en hier na te lezen.
De Sportraad stelt zich op het standpunt dat de
Gemeente ook in de toekomst als eerste
verantwoordelijk blijft voor de instandhouding
van het zwembad (kapitaallasten). Dit is niet
teveel gevraagd in een gemeente met 50.000
inwoners en 180.000 zwembadbezoekers per
jaar. De Sportraad denkt graag mee over het
toekomstig gebruik van het zwembad en het in
de hand houden van de exploitatielasten.
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Jeugd en sport: win-win
De Sportraad was 20 mei jl. aanwezig bij de
jeugdconferentie ‘Meegroeien met de jeugd’,
georganiseerd door de Gemeente. Het was goed
te horen dat in alle daar gehouden workshops
sporten werd genoemd als (deel)oplossing bij
problemen rond jeugdigen.
Het project 'Sportclubs in de jeugdketen' kreeg
terecht veel aandacht. Dit project laat zien dat
een pedagogisch coördinator binnen een
sportclub veel toegevoegde waarde heeft.
Minder kinderen worden weggestuurd, meer
jeugdleden melden zich aan, en het klimaat
binnen een sportclub verbetert sterk.
Over het in Pijnacker-Nootdorp starten van een
dergelijk succesvol project gaat de Sportraad
graag in gesprek met de politiek.

Sportraad en de politiek delen
gezamenlijke visies en doelen
De Sportraad heeft de afgelopen tijd kennis
gemaakt met bijna alle politieke partijen: VVD,
Groen Links, PvdA, PvdD, CDA, D66,
Gemeentebelangen, CU-SGP, Trots en Eerlijk
Alternatief. Volgen nog Liberaal Lokaal en LPN.
Uit de gesprekken blijkt, dat er brede steun is
voor de komst van een Sportraad: een duidelijke
gesprekspartner namens de verenigingen waar
dat kan of moet.
Ook het (maatschappelijk) belang van sport
wordt breed gedragen. De Sportraad heeft de
politieke partijen uitgenodigd om hun visie
samen met de Sportraad te concretiseren.
Andersom zien de partijen initiatieven van de
Sportraad met belangstelling tegemoet.
Kijk hier hoe onze politieke partijen over sport
denken.

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

Team4Talent, Bureau Vrijwilligerswerk,
Evenementen EHBO, IPSE De Bruggen:
partner van de Sportraad
De Sportraad is erg blij deze 4 nieuwe partners,
die zeer actief zijn in onze gemeente en doelen
hebben die aansluiten bij die van de Sportraad.
 Welkom Team4Talent Pijnacker-Nootdorp!
Team4Talent stimuleert onder meer sport op
scholen en in de buurt, samen met de clubs.
Zie b.v. de Vereniging in de Spo(r)tlights.
 Welkom Bureau Vrijwilligerswerk PijnackerNootdorp! Bureau Vrijwilligerswerk
ondersteunt organisaties die met vrijwilligers
werken, heeft een vrijwilligersvacaturebank
en bemiddelt bij het vinden van vrijwilligers.
 Welkom Evenementen EHBO Pijnacker!
Evenementen EHBO Pijnacker verzorgt de
inzet van EHBO-ers op evenementen en
geeft informatie en cursussen op het gebied
van eerste hulp (EHBO, Reanimatie en AED,
Eerste Hulp aan Kinderen).
 Welkom Bewegingscentrum IPSE De Bruggen
Nootdorp! Voor bijzondere zorg aan mensen
met een handicap. Zij zijn net als mensen
zonder handicap stuk voor stuk bijzonder.

Vereniging in de Spo(r)tlights
Ook een kleine club heeft mogelijkheden om
sport uit te dragen naar een breder publiek (en
zo leden te winnen) en tegelijk extra inkomsten
te genereren. Een mooi voorbeeld hiervan is
Tafeltennisvereniging Pijnacker (60 leden). Deze
vereniging biedt –
met Team4Talent
als partner – de
schooljeugd van
Pijnacker-Noord
tafeltennislessen,
met ondersteuning
vanuit het Table Stars project van haar bond
(NTTB) en het Sportimpuls programma van de
overheid. Kijk hier voor een promotiefilmpje.
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