Onderwerp: nieuwsbrief 2 Sportraad, december 2017.

Beste bestuurders van sportorganisaties in de gemeente Vlissingen,
Vanuit de Sportraad willen wij u regelmatig op de hoogte te houden van de activiteiten die er
spelen in de gemeente Vlissingen op het gebied van Sport, Recreatie en Welzijn.
U kunt altijd voor vragen aan de Sportraad contact opnemen met de vertegenwoordigers van
de sportverenigingen en overige sportorganisaties zie : www.vlissingen.nl/sport
De volgende onderwerpen staan in deze nieuwsbrief:
 Zeeland Beach Classics
 Rapport Newae: onderzoek accommodaties Sport, Welzijn en Onderwijs
 Subsidies
 Sporthuldiging
Zeeland Beach Classics
Van 7 tot en met 13 mei zal het badstrand van Vlissingen weer druisen van de
sportactiviteiten op het gebied van:
beachvolleybal, beachsoccer, bossaball, beachrugby en beachtennis.
Bekende Nationale topsporters zullen uitgenodigd worden om clinics te verzorgen aan de
Walcherse scholieren.
Voor de Vlissingse verenigingen is er de mogelijkheid om in de namiddag en avond gebruik
te maken van de aanwezige accommodaties voor het organiseren van toernooitjes,
kennismakings- en promotieactiviteiten.
Heb je interesse neem dan contact op met Sander van Buren, organisator van de
Zeeland Beach Classics: E: sander@vanburenevents.nl of sportraad@vlissingen.nl
Rapport Newae: onderzoek accommodaties Sport, Welzijn en Onderwijs
In september heeft de projectgroep Newea het rapport: “ onderzoek accommodaties Sport
Welzijn en Onderwijs” gepresenteerd.
In de adviesraadsvergaderingen van de gemeente Vlissingen van 23 november is dit
besproken.
Gezien de complexiteit komt het rapport in de adviesraad van december opnieuw op de
agenda.
De Sportraad heeft in oktober een advies over het rapport uitgebracht aan het College en
één van de belangrijkste adviezen aan het college is om de tarieven van de
sportaccommodaties eerst te harmoniseren met de tarieven van de welzijnsaccommodaties,
wat inhoudt dat er in 2018 alleen een indexering zou kunnen plaatsvinden op de tarieven.

In het voorjaar van 2018 zal er een informatiebijeenkomst komen voor de verenigingen om
verder geïnformeerd te worden over de uitvoering van het rapport van Newae.
Subsidies gemeente Vlissingen
Samen met ambtenaren van de gemeente heeft de Sportraad zich ingezet ten behoeve van
enkele wijzigingen in het subsidiebeleid voor alle sportaanbieders. Ook commerciële
sportaanbieders kunnen nu, binnen de gewijzigde beleidsregels, een subsidieaanvraag
indienen. Bovendien wordt nog gewerkt aan een vereenvoudigd aanvraagformulier.
Vanaf 1 januari kunnen verenigingen ook in aanmerking komen voor kleinere subsidies.
Verenigingen die schoolsporttoernooien willen organiseren kunnen rekenen op steun van de
sportraad door middel van subsidie.
Verder wordt er nog onderzocht of de aanvraagtermijn van minimaal 12 weken ingekort kan
worden.
Afgelopen jaar heeft de Sportraad onder andere subsidies verstrekt aan de volgende
evenementen, cq verenigingen:
 Manage Scheldestad
 Zeeland Beach Classics
 City Trail
 Vlissingse voetbalverenigingen voor aanschaf pupillendoeltjes
 Superhelden
 MTB “de Zeeuwse kust”
 Schoolsporttoernooien
 Sporthuldiging 2017 i.s.m. Turnschool Zeeland
De laatste ontwikkelingen kunnen gevolgd worden via: www.vlissingen.nl/sport
Sporthuldiging
De jaarlijkse sporthuldiging van de gemeente Vlissingen wordt gehouden op vrijdag 26
januari 2018, aanvang 19.30uur in sporthal Baskensburg. De organisatie is in handen van de
Sportraad in nauwe samenwerking met Basketbal vereniging Marathon.
Dit jaar zijn we uitgeweken van Scheldemond naar de Sporthal Baskensburg omdat die eind
januari precies 50 jaar bestaat!!!! En dat willen we toch wel even onder de aandacht
brengen.
Naast de huldiging van de gemeentelijke kampioenen zullen ook de sportvrouw, sportman,
sportploeg, sporttalent en de carrièreprijs bekend gemaakt worden.
De wethouder, de heer Sem Stroosnijder, zal de bijbehorende prijzen uitreiken.
Slot
Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar: Sportraad@vlissingen.nl
Namens de Sportraad,
Andre Stroo, voorzitter en
Peter Huser, secretaris.

