Sportraad nieuwsbrief 4, december 2018.

Beste bestuurders van sportorganisaties in de gemeente Vlissingen,
Vanuit de Sportraad willen wij u tweemaal per jaar op de hoogte te houden van de
activiteiten die er gaande zijn in de gemeente Vlissingen op het gebied van Sport,
Recreatie en Welzijn.
U kunt voor vragen aan de Sportraad contact opnemen met de
Sportraadvertegenwoordigers van de sportverenigingen en overige sportorganisaties
zie : www.sportraadvlissingen.nl
De volgende onderwerpen staan in deze nieuwsbrief 4:
• Stand van zaken Newae
• Zeeuws Sportakkoord
• Rookvrije Sport accommodaties
• Sporthuldiging 2018
• Communicatie en Facebook
• Nieuwkomer Sportraad

Newae: onderzoek accommodaties Sport, Welzijn en Onderwijs:
Na een pauze van enkele maanden zal de nieuwe wethouder Sport Rens Reijnierse
in december starten met gesprekken over de verdere invulling van het Newae
rapport:
• 3 december verenigingen Oost Souburg
• 17 december Verenigingen, binnensport en welzijnsaccommodaties,
Vlissingen.
Voor de buitensportaccommodaties is er al een traject gestart.
Zeeuws Sportakkoord
Op 22 november is de aftrap gegeven van het Zeeuws Sportakkoord. Belangrijk
hierin is dat iedereen in Zeeland moet kunnen sporten en bewegen, jong of oud, in
een veilige omgeving zonder discriminatie.
In iedere kern in Zeeland moet een sport- of speel- of beweegvoorziening aanwezig
zijn. Vanuit de provincie is een half miljoen beschikbaar om aan de doelstellingen te
voldoen.
Voor Vlissingse verenigingen is er de mogelijkheid om activiteiten te gaan
organiseren voor vergeten doelgroepen, deze te stimuleren om te gaan bewegen en
de mensen uit hun isolement en eenzaamheid te halen.

Rookvrije Sportaccommodaties
Per 1 januari 2020 moeten alle schoolterreinen en sportaccommodaties rookvrij zijn.
In Vlissingen hebben de verenigingen van sportpark Bonedijke het initiatief genomen
om hun sportpark per 1 april rookvrij te maken.
De sportraad heeft positieve reacties hierop ontvangen en het voorstel is om met
ingang van het seizoen 2019-2020 alle sportparken in de gemeente Vlissingen
rookvrij te maken.
Sporthuldiging 2018
De jaarlijkse sporthuldiging van de gemeente Vlissingen wordt gehouden op vrijdag
22 februari 2019, aanvang 19.30uur in het Vrijburgbad. De organisatie is in handen
van de Sportraad in nauwe samenwerking met de zwem en polovereniging:
“ De Zeeuwse Kust”.
Naast de huldiging van de gemeentelijke kampioenen, zullen ook de sportvrouw,
sportman, sportploeg, sporttalent en de carrièreprijs bekend gemaakt worden.
De wethouders Sport, de heer Rens Reijnierse en mevrouw Els Verhage en anderen
uit de sportwereld, zullen de bijbehorende prijzen uitreiken.
Op 26 oktober heeft u een uitnodiging ontvangen voor het opgeven van de
sportkampioenen. De uiterste inzenddatum is vrijdag 14 december 2018 op:
sporthuldiging@sportraadvlissingen.nl
Communicatie
Binnen de Sportraad is er onderzoek gedaan naar de wijze van communicatie met de
verenigingen.
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe website die per 1 juli operationeel is.
Zie : www.sportraadvlissingen.nl
Verder is er een nieuw logo ontworpen, zie briefhoofd.
Ook Facebook komt per 1 augustus in de lucht. Volg ons op: Sportraad Vlissingen
Belangrijke activiteiten en evenementen van uw vereniging kunt u doorgeven via:
info@sportraadvlissingen.nl
Vacature Sportraad.
Binnen de sportraad is de vacature voor sectie 8 opgevuld.
Claudia van de Ketterij, bekent van het organiseren van City Trail en de Vaart van
Vlissingen zal de opengevallen plaats innemen.
De sportraad wenst haar veel succes.
Slot
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar:
info@sportraadvlissingen.nl
Namens de Sportraad,
Andre Stroo, voorzitter.
Peter Huser, secretaris.

