Onderwerp: nieuwsbrief 3 Sportraad, juli 2018.

Beste bestuurders van sportorganisaties in de gemeente Vlissingen,
Vanuit de Sportraad willen wij u tweemaal per jaar op de hoogte 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.sportraadvlissingen.nl

De volgende onderwerpen staan in deze nieuwsbrief:
• Tarieven sportaccommodatie 2018-2019
• Communicatie
• Subsidies
• VCP: Vertrouwens Contact Persoon
• Vacature Sportraad
• Sportkennismaking – volwassenen: 25 september tot 5 november 2018

Tarieven sportaccommodaties 2018-2019.
De tarieven voor het seizoen 2018 – 2019 voor de sportaccommodaties en
welzijnsgebouwen zullen dit jaar niet extra verhoogd worden buitenom de indexering van
1,5%
Communicatie:
Binnen de Sportraad is er een werkgroep bezig met de communicatie naar de verenigingen.
Dit heeft geresulteerd in het maken van de website www.sportraadvlissingen.nl die per 1 juli
2018 operationeel is. Van de zomer zal de website verder gevuld worden.
Verder hebben we een nieuw logo ontworpen, zie briefhoofd.
Ook facebook komt per 1 juli 2018 in de lucht.

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.
Voor kleinere subsidies, kleinschalige evenementen, tot maximaal € 500,-- is er een
vereenvoudigde versie en de aanvraagtermijn is verkort naar 6 weken.
Verenigingen die schoolsporttoernooien willen organiseren kunnen rekenen op steun van de
Sportraad door middel van subsidie.
Subsidie aanvragen en informatie kunt u vinden op: www.sportraadvlissingen.nl
VCP: Vertrouwens Contact Persoon
Gelukkig zijn er al veel verenigingen die een VCP hebben aangesteld. Het is heel belangrijk
dat leden van een vereniging weten waar ze moeten zijn bij ongewenst gedrag.
Vanuit NOC/NSF zijn er richtlijnen, adviezen en cursussen om te komen tot het benoemen
van een VCP.
Op de site van NOC/NSF staat de gedragscode en verdere informatie beschreven:
www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport
Er zijn aparte codes voor bestuur, sporters, coaches, scheidsrechters, trainers, enz.
De sportraad kan een vereniging ondersteunen om te komen tot een VCP.
Vacature Sportraad.
Binnen de sportraad is er een vacature voor sectie 8.
Sectie 8 vertegenwoordigt: bootcamp, loop- en trimgroepen, tennisscholen, racketcentrum,
zwemschool
Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Sportraad,
André Stroo, T: 06-29241495 of via e-mail: info@sportraadvlissingen.nl

Sportkennismaking-volwassenen van 25 september tot 5 november 2018
In bovenstaande periode kunnen inwoners van Walcheren kennis maken met verschillende
sporten.
Verenigingen die aan deze sportkennismaking willen deelnemen kunnen zich aanmelden via:
https://www.vlissingeninbeweging.nl/home/sportkennismaking-volwassenen.html
Slot
Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar: info@sportraadvlissingen.nl
Namens de Sportraad,
Andre Stroo, voorzitter
Peter Huser, secretaris

