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Bekijk in je browser

Beste lokale sportraad (in oprichting),

Waarom is een sportraad eigenlijk zo belangrijk? Hoe doen ze het in de gemeente Altena? Welk

aanbod is er voor sportraden vanuit het Sportakkoord? Waar vind ik informatie, goede voorbeelden

en kom ik in contact met andere sportraden? Deze nieuwbrief geeft je de antwoorden! En er staan

ook weer drie nieuwe bijeenkomsten gepland. Volop nieuws dus.

Het belang van lokale sportraden

Lokale sportraden maken een

landelijke opmars. Inmiddels zijn er

in zo’n 100 Nederlandse gemeenten

lokale sportraden actief. ‘De

sportsector is aanzienlijk veranderd

de laatste jaren. Het is echt een

uitdaging om namens die

verschillende belangen te spreken’.

Eric Lagendijk legt de complexiteit

en het belang van een sportraad uit.

Lees hier meer

Goed nieuws!

Wist je dat via een maatschappelijk

steunpakket van het Kabinet er

éénmalig 10 miljoen euro extra is

overgemaakt naar de gemeenten

t.b.v. de lokale sportakkoorden?

Concreet betekent dit dat het

uitvoeringsbudget van het lokale

Sportakkoord in 2021 per gemeente

is verdubbeld! Dit biedt lokaal meer

mogelijkheden om sportclubs te

ondersteunen, bijvoorbeeld bij het

heropstarten van activiteiten voor

leden en ex-leden.

Complexe vraagstukken in jouw sportraad?

Behoefte aan een frisse blik, een nieuwe wind door de sportraad of weer eens goed de belangen in

de gemeente in kaart brengen? Er is nog altijd de mogelijkheid om procesbegeleiding aan te vragen

om de sportraad te ondersteunen. Een procesbegeleider kan jullie faciliteren om het gesprek met

elkaar te voeren. Kaart de wens aan bij de Adviseur lokale sport in jouw gemeente.

Communicatiemiddelen Sportakkoord voor clubs beschikbaar

Voor clubs zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar met uitleg hoe clubs betrokken

kunnen worden bij het Sportakkoord. We willen dit ook graag met jullie delen omdat jullie

contact hebben met clubs of zelf een rol hebben binnen een club.

Onlangs is naast de bestaande materialen een animatie toegevoegd. De  animatie verwijst

naar de website clubbase.nl/sportakkoord. Heb je deze website al eens bekeken? Hier vinden

clubs praktische informatie over hoe je je kunt aansluiten en je kunt het lokale Sportakkoord

van je eigen gemeente vinden en lezen waar de raakvlakken zitten met je eigen clubambities.

Er is ook een overzichtelijke brochure met uitleg over de ondersteuningsmogelijkheden te

downloaden.

Neem een kijkje hoe clubs op weg geholpen kunnen worden:

Animatie 'Sluit jij aan met jouw club?'

Brochure 'Van lokaal Sportakkoord naar actie met de club'

Stappenplan 'Hoe kan de club ondersteuning ontvangen?'

Toolkit (incl. voorbeeldteksten animatie/communicatie)

Websites

clubbase.nl/sportakkoord (gericht op clubs)

sportakkoord.nl (algemeen)

nocnsf.nl/sportakkoord (gericht op sportbonden)

In de spotlight: Sportraad Altena

Ook de Noord-Brabantse gemeente

Altena heeft een lokale sportraad

welke sinds eind 2019 echt

operationeel is. Marielle Durieux, lid

van de sportraad, vertelt over haar

ambitie om de sport beter aan te

laten sluiten bij iedereen in de

gemeente en waarom ze vol

enthousiasme is ingestapt in de

sportraad.

Je leest het hier

De Gemeenteraadsverkiezingen
komen er aan

Velen van jullie hebben je

opgegeven om deel te nemen in het

campagneteam. Iets voor jou? Bekijk

het filmpje hier.

Digitale platformen lokale
sportraden

Hét digitale platform voor de lokale

sportraden is gereed! In deze

teamsomgeving kunnen we (met)

elkaar verbinden, informeren en

inspireren. Je treft er o.a. goede

voorbeelden, kunt hier al je vragen

stellen en andere sportraden van

informatie voorzien. Wil je niet

missen toch? Klik hier, dan voegen

we je toe en doe je mee!

Planning online bijeenkomsten voor lokale sportraden

Bij iedere bijeenkomst merken we dat er veel behoefte is om kennis met elkaar te delen. Na de

bijeenkomst in februari j.l. zijn er nog een drietal gepland. Hierin kunnen jullie elkaar ontmoeten om

contact tussen sportraden onderling te bevorderen. Het programma, de uitnodiging en mogelijkheid

tot aanmelden volgen per mail.

Aankomende bijeenkomsten

Woensdag 26 mei - 19.30 uur (online)

Maandag 20 september - 19.30 uur (online)

Dinsdag 23 november - 19.30 uur (online)

Vragen of meer info?
Jouw mailadres is aan deze lijst toegevoegd als zijnde contactpersoon van een lokale

sportraad (in oprichting). Met grote zorgvuldigheid hebben we getracht deze lijst samen te

stellen. Mocht je deze mails niet op prijs stellen, dan horen we het graag en halen we je uit de

lijst.

Voor vragen, opmerkingen of andere aanvullingen laat je gerust horen aan:

heleen.moes@nocnsf.nl
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