
 

Nieuwsbrief sportaanbieders 
Oldebroek, 1e kwartaal 2022 
 

Via deze weg wens ik jullie allen eerst nog een gelukkig nieuwjaar. Hopelijk een jaar waarbij we minder 

maatregelen voor de sport zullen hebben. Willen jullie deze nieuwsbrief delen binnen je vereniging of 

club? Heb je vragen of wil je meer informatie over een onderwerp in deze nieuwsbrief? Neem contact 

op met Ingrid Bijker. Voortaan ben ik bereikbaar op 06-19439557 

 

 

Sluit aan bij het Lokaal Sportakkoord 
In het lokaal Sportakkoord Oldebroek staan ambities rondom sport en 

bewegen in onze gemeente. Deze zijn gemaakt door lokale partijen. 

De uitvoering staat onder aanvoering van een kernteam. Je kunt als 

club op drie manieren meedoen: 

 

1) Vraag budget aan voor jouw beweegidee. 

2) Vraag ondersteuning aan voor jouw vrijwilligers met workshops, opleidingen of 

begeleidingstrajecten 

3) Praat mee over het verwezenlijken van de ambities in een werkgroep 

 

In het vierde kwartaal zijn er toekenningen gedaan aan WTC 

voor de realisatie van padelbanen en aan OWIOS voor het 

optuigen van een hybride leeromgeving op hun sportpark. 

Klik hier voor alle toekenningen en ideeën. 

  

De volgende ronde sluit op 15 maart 2022. 

 

LET OP: 2022 is het laatste jaar dat er beweegideeën 

ingediend kunnen worden! 

 

Opleiding tot ClubKaderCoach naar Oldebroek 
Een Clubkadercoach kan op lokaal of clubniveau 
trainers en coaches trainen en begeleiden bij het 
realiseren van een positief en pedagogisch 
sportklimaat. Dus wil jij betere trainers of leiders in je 
club? Wil je kwaliteit toevoegen en een trainer hierbij 
op weg helpen? Via de opleidingen krijgen zij 
handvaten om dit toe te voegen tijdens de training.  
 
De focus ligt op het vergroten van het sportplezier, 
zonder overigens het technische aspect uit het oog te 
verliezen. De Clubkadercoach leidt daarnaast 
vrijwilligers binnen de vereniging op om deze rol 
structureel te gaan vervullen.  
Bekijk dit filmpje: https://youtu.be/QQpGb0LJN3M  
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 Leerdoelen 
- Het opleiden van clubkadercoaches voor de sportvereniging. Dit zijn vaak mensen met een 
pedagogische achtergrond. Een clubkadercoach begeleidt trainers, coaches én bestuurders in de 
praktijk. 
- Zorgen dat trainersbegeleiding een vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid. 
  
Aantal deelnemers: 6-18 deelnemers  Planning: tussen april en juni 2022 
 
Tijdsinvestering: 5 dagdelen  Opgeven/meer info: rhuberts@oldebroek.nl of 06 44 928 259 
 
 

Wat betekent het Jeugd- en Volwassenenfonds voor jouw club? 

Het sportseizoen gaat mogelijk weer beginnen! Maar 
het is niet zo vanzelfsprekend dat iedereen mee kan 
doen. Als gevolg van de coronacrisis zijn er meer 
gezinnen met financiële problemen. Deze gezinnen 
kunnen een beroep doen op het Jeugd- en 
Volwassenenfonds in Oldebroek. Voorkom het stoppen 
van leden om financiële redenen en breng het fonds 
onder de aandacht. 
 
Het fonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de 
vereniging. Clubs of leden kunnen zelf geen aanvraag 

doen, dit loopt via een intermediair. Dat is een professional die de situatie van de aanvrager kent. In 
de gemeente Oldebroek zijn er verschillende intermediairs. Een aanvraag bij het fonds is voor 
kinderen maximaal €225,- en voor volwassenen is dit €250,-.  
 
Wat kan ik als club doen? 
Goed Bezig vraagt jullie om aandacht te besteden aan beide fondsen. Het kan (zeker in deze tijd) 
opzeggingen voorkomen of juist de drempel om deel te nemen verlagen voor nieuwe deelnemers. 
1) Deel het nieuwsbericht (met foto/flyer/logo) op jullie website/social media. 
2) Verwijs naar de mogelijkheden bij jullie lidmaatschap- en/of wijzigingsformulier met een 
informatielink naar het lokale Volwassenenfonds en Jeugdfonds.  
3) Informeer de penningmeester/ledenadministratie over dit initiatief. Zij kunnen bij grote 
betalingsachterstanden of opzegging vanwege financiële redenen, dit fonds onder de aandacht 
brengen. Als je hardcopy A3 posters wilt ontvangen, laat dit dan weten via goedbezig@oldebroek.nl .  
 
Lees via de linkjes meer over de procedure en voorwaarden van het lokale Volwassenenfonds en het 
lokale Jeugdfonds. Voor vragen of een toelichting is Rudolf Huberts het lokale aanspreekpunt.  
 
 

Gezonde leefstijl 
Een gezonde leefstijl staat steeds meer centraal, zo ook bij sportaanbieders. 
Niet alleen sporten en bewegen is goed voor ons. Maar denk ook aan 
gezonde voeding, rookvrije ruimtes of mentale gezondheid.  
Met het preventieakkoord zal er binnen de gemeente Oldebroek meer 
aandacht komen voor gezondheid. Daarom alvast de mededeling dat wij 
binnenkort langs komen om samen eens in gesprek te gaan over de kansen 
en mogelijkheden voor jullie. Dit geldt voor alle sportclubs en verenigingen 
die een kantine hebben.  
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Vertrouwens Contact Personen opgeleid 
In het najaar 2021 hebben 10 personen de opleiding tot 
Vertrouwens Contactpersoon gevolgd. In twee avonden 
kregen ze alle informatie en handvaten mee om binnen 
hun eigen club ermee aan de slag te gaan. OWIOS, 
WHC, VZK, OLVO maar ook afvaardiging uit het PIO 
Platform Informele Ondersteuning het sociaal domein 
werden goed vertegenwoordigd.  
Binnen de gemeente Oldebroek zijn er nog meer 
verenigingen die een VCP binnen de organisatie 
hebben. Wil je meer weten over de aanpak binnen je 
club? Wil je de opleiding volgen of heb je een vraag 
over veilig sportklimaat? Neem contact op met Ingrid.  
 

Tip: 
Hier kunnen mensen anoniem chatten met iemand over een 
incident. Dit kun je op je bv. Op je website kenbaar maken, 
zodat je altijd ergens terecht kan. Dit vooral voor de jeugd, want 
de chat is pas open na 16 uur en past goed in de beleving van 
de jeugd en/of volwassenen. Kijk ook eens op: Centrum Veilige 
Sport Nederland, want ook hier kun je anoniem met iemand van 
CVSN chatten via: 
https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport  

 
 

Tijd voor een bakkie? 
Binnenkort neem ik contact op met een aantal sportaanbieders. Ik hoor graag waar 
jullie mee bezig zijn, wat er speelt, waar kansen liggen of voor kennismaking. Ik denk 
graag met jullie mee en kan jullie adviseren over onderwerpen die voor jouw club 
belangrijk zijn.  Denk bijvoorbeeld aan het werven en behouden van leden en 
vrijwilligers, een veilig sportklimaat of een gezonde sportkantine. Maar ook voor het 
besturen van je club of het toepassen van wet- en regelgeving, zoals de AVG. Dit doen 
wij niet allemaal zelf, maar wij beschikken over een grote database van 
sportprofessionals en helpen jullie graag op weg!  
Neem gerust ook zelf contact op met Ingrid!  
 

 

Promotie activiteiten 

Ga je binnenkort wat organiseren? Denk hierbij aan een 
open dag of training? Maar ook sportevenementen of 
vriendjes-vriendinnetjes dag op de club? Meld deze 
activiteiten dan aan op de www.goedbezigoldebroek.nl  

Op deze manier worden de activiteiten meegenomen op 
de flyers die we weer gemeente breed promoten. Op deze 
manier hopen we op een goede opkomst bij alle 
activiteiten! 

Deadline voor activiteiten van 14 maart t/m 15 mei is 
dinsdag 22 februari 2022 
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Minimumbedrag BOSA-regeling per 1 januari 2022 verlaagd 

Voor (duurzame) investeringen in de sportaccommodatie en de aanschaf van 
sportmaterialen kunnen verenigingen gebruikmaken van de subsidieregeling 
Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Het minimum 
aan te vragen subsidiebedrag wordt per 1 januari 2022 verlaagd van € 5.000 
naar € 2.500. Daarmee wordt het voor verenigingen eenvoudiger om voor 
subsidie in aanmerking te komen. Lees meer>  
 
 

Taakie: Vind de juiste vrijwilliger 

Taakie is de digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van 
vrijwilligers leuker en makkelijker maakt. Simpel en snel iemand 
vinden voor een taak of functie binnen de club is niet langer een 
vervelende uitdaging! Simpel en snel iemand vinden voor een taak of 
functie binnen de vereniging. Lees meer> 
 

 

Wint jouw club de titel Sportaccommodatie van het jaar? 

Iedere sporter is gebaat bij een toekomstbestendige sportaccommodatie. Hierin speelt 
duurzaamheid een sleutelrol. Daarom zijn wij op zoek naar het beste initiatief op het 
gebied van duurzaamheid. En dan zijn we niet alleen benieuwd naar de plannen, maar 
vooral naar wat jullie al gerealiseerd hebben. Deze handige online tool kan jullie 
mogelijk erbij helpen! Lees meer> 
 

 

Maak gebruik van het stimuleringsbudget 

Sport- en beweegaanbieders die met inclusie en diversiteit aan de 
slag willen gaan kunnen nog tot eind 2022 gebruik maken van het 
stimuleringsbudget. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden om 
nieuwe sporters te bereiken of een ontwikkeltraject aan te gaan. 

 
Bijzondere sportevenementen 

 19-01 t/m 06-02  EK Zaalvoetbal, Groningen & Ziggodome 

 04-02 t/m 29-02 Olympische Winterspelen, Tokio 

 22-04  Koningsspelen, Wezep 

 22-06 t/m 26-06  European Company Sport Games, Arnhem 

 24-06 t/m 26-06  NK's van het zwemmen, gymnastiek en boksen gecombineerd, Rotterdam 

 27-07 t/m 30-07 Eurogames, Nijmegen 

 23-09 t/m 14-10 WK Volleybal, Oldebroek is gastgemeente van Thailand 
 

Voor al uw vragen rondom sport, bewegen, vereniging, inclusie of gezonde leefstijl,  

neem contact op met Ingrid Bijker van Goed Bezig Oldebroek. 

 

ibijker@oldebroek.nl             06 19 439 557 
 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar Ingrid. 
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