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Sportbedrijf Lelystad voor sportverenigingen
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Sportbedrijf Lelystad ondersteunt verschillende sportverenigingen in
Lelystad. Ons doel? Deze verenigingen versterken en professionaliseren.
Ook Yvonne Wolff, onze verenigingsondersteuner, draagt hier haar steentje
aan bij. In deze nieuwsbrief delen wij onze kennis en informeren wij u over
actueel nieuws en activiteiten. Heeft u nieuws dat interessant is voor
andere sportverenigingen in Lelystad? Mail deze dan naar Yvonne Wolff via
y.wolff@sportbedrijf.nl.

Van de verenigingsondersteuner

• Nieuws & actualiteiten

Beste bestuurders,

• Nieuws van onze
partners

Vanaf 15 mei 2018 ben ik een rondje langs de velden aan het maken om
kennis te maken met verenigingen en te praten over wat wij voor elkaar
kunnen betekenen. Meer dan 20 verenigingen heb ik inmiddels gesproken.
Na de zomervakantie pak ik het rondje langs de velden weer op en maak ik
graag een afspraak met de verenigingen waar ik nog niet ben geweest.

• Evenementenkalender
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Wat mij opvalt, is dat het best goed gaat met de clubs. Binnen iedere club
is er veel enthousiasme! Uitdagingen die verenigingen hebben, is het tekort
aan vrijwilligers en het behoud van jongeren. In het najaar ga ik hier
themabijeenkomsten voor organiseren.
Ook organiseer ik op woensdag 26 september het Sportcafé! Noteer deze
datum alvast in uw agenda. Dan kunnen we ook onderling met elkaar
verder kennismaken.
Fijne zomer en geniet van de (vrije) tijd om energie op te laden voor het
nieuwe sportseizoen. Voor veel verenigingen start het nieuwe seizoen weer
in september. Mocht u vragen hebben of wilt u al een afspraak? Mail mij
dan gerust!
Sportieve groet en veel leesplezier,
Yvonne Wolff
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Voor vragen, informatie
en advies neem contact
met ons op!
Yvonne Wolff
Verenigingsondersteuner
Sportbedrijf Lelystad
T (0320) 285 385
M 06 13 226 256
E y.wolff@sportbedrijf.nl
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Kennisdeling

Graag houden wij u op de hoogte van landelijke informatie en/of onderzoeken. Hieronder een aantal links
naar interessante informatie voor u, als sportbestuurder.
Mulier Instituut onderzoeken
Via de onderstaande linken wordt u naar het betreffende onderzoek geleid:
 Helft jongeren gaat vaker sporten als sport goedkoper wordt
 Basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden
 Sporters hebben gezondere leefstijl dan niet sporters maar drinken meer
 Buurtsportcoach is waardevolle partner voor het wijkteam
Landelijke informatie
De laatste ontwikkelingen bij kinderen via de NOS: Schoolkinderen sporten genoeg, maar helft beweegt te
weinig. Uit het onderzoek komt naar voren dat:
 45% van de kinderen tussen 4 en 12 jaar niet voldoet aan de beweegrichtlijnen.
 55% van de kinderen voldoet aan de richtlijn voor dagelijks bewegen.
 Bijna alle kinderen (99,4%) voldoen aan spier- en botversterkende activiteiten.
 Twee derde van de kinderen doet volgens ouders wekelijks aan sport.
Sport met beperking
Uniek sporten website: allesoversport.nl en Scan & Match: vraag- en aanbodscan voor mensen met een
beperking.
Jeugdsport en Cultuurfonds
Wellicht bent u al bekend met het Jeugdsport en Cultuurfonds. Voor meer informatie kunt altijd de
website bezoeken: www.jeugdsportfonds.nl/lelystad. Voor vragen of andere zaken kunt u contact
opnemen met coördinator Loek Kuijpers via mail lelystad@jeugdsportfonds.nl

Nieuws en actualiteiten
Sport & Bewegen
Sportbedrijf
Woensdag 20 juni heeft er een
bijeenkomst plaatsgevonden
over de nieuwe website voor
Scholierensport.
Heeft u ook een aanbod voor
dit sportkennismakingsprogramma? Maak dan een
account aan als aanbieder en
plaats uw aanbod voor zondag
29 juli 2018 online. Ga naar
www.scholierensport.nl.

Subsidies voor
sportverenigingen
Er zijn verschillende subsidies
of fondsen. Hieronder vindt u
een aantal linken:

Vrijwilligers
Januari 2018 heeft er een
cursus ‘Vrijwilligers werven en
behouden’ plaatsgevonden.
Via onderstaande link (PDF)
treft u de informatie:



Subsidies sport



Nieuwe subsidieregeling
voor sportverenigingen
2019



Lelystadse uitdaging: vraag
en aanbod



Vind de sportsubsidie voor
jouw gemeente



Jeugdfonds Sport & Cultuur
Flevoland

Succesvol vrijwilligers werven
In het najaar zal er nog een
cursus plaats gaan vinden.

Nieuwsbrief verenigingen – editie 1 – juli 2018

Tips van de verenigingsondersteuner
 Doe mee met de Sportweek om
bijvoorbeeld nieuwe leden te werven!


Wist u dat als een lid van de vereniging
bij Keukenkampioen een aankoop doet
de club geld kan verdienen?



Wist u dat u tijdens uw familiedag of
afsluiting van het sportseizoen geld kan
verdienen met “Schijt je rijk” of met
(s)Teuntje www.steun.nl

Themabijeenkomsten
Interesse in één of meerdere onderstaande
themabijeenkomsten?
 Werken met autisme in de sport
 Meer vrijwilligers in korte tijd
 BHV / EHBO
 AVG
Stuur voor vrijdag 7 september een mail
met het aantal deelnemende personen naar
y.wolff@sportbedrijf.nl. We gaan dan kijken
naar een geschikte dag, tijd en locatie.

Nieuws van onze partners
Gemeente Lelystad en LelystadDoet op zoek naar jongeren!
De gemeente wil graag jongeren in vrijwilligerswerk waarderen en LelystadDoet is gevraagd om deze
opdracht uit te voeren. Het plan is om 10 jongeren te volgen en een portret van ze te maken. Deze
filmpjes worden op de Dag van de Vrijwilliger (7 december) gelanceerd door de wethouder. Dit wordt
een feestelijk moment. De 10 jongeren die hieraan meewerken, krijgen hier uiteraard een mooie
waardering/beloning voor.
Wij zijn op zoek naar speciale vrijwilligers (t/m 25 jaar) die zich op mooie wijze inzetten voor onze
maatschappij. Die ene bijzondere vrijwilliger waar je altijd op kunt bouwen, die er altijd is, die zelf iets
opgestart is omdat een ander het niet zo goed heeft. Vanuit verschillende hoeken proberen we deze
vrijwilligers te zoeken en sport is er ook één van.
Weet u toevallig iemand binnen de vereniging die we hiervoor zouden kunnen benaderen? Er zullen
2 à 3 filmmomenten gepland worden, dus het is ook een mooie promotie voor betreffende vereniging.
Filmpjes zullen via LelystadDoet, Welzijn Lelystad, Jongin Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en gemeente
getoond worden.
Geef per mail je vrijwilliger door aan m.dejongh@welzijnlelystad.nl of neem contact op via
telefoonnummer 0320 707 159.

Heeft uw verenigingen
kampioenen? Of heeft u
ander sportief nieuws dat u
met ons wilt delen?
Mail dan naar
y.wolff@sportbedrijf.nl!
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Evenementenkalender
Datum
Maandag 3 september

Wat
Start promotie Scholierensport: De flyer van het
sportkennismakingsprogramma Scholierensport gaat naar alle
Lelystadse scholen! Leerlingen kunnen zich weer inschrijven om
kennis te maken met sport en de sportvereniging.

Zaterdag 15 september

LelySTART: Deze dag kunnen aanbieders vanuit de verschillende
(sport)organisaties gebruikmaken van dit podium. Er komt een grote
tent waarin u een marktkraam kunt aankleden. Er is ook een
vloer(tje) waar bijvoorbeeld demonstraties gegeven kunnen worden!
Meer informatie op www.lelystart.nl.

Zaterdag 15 –
woensdag 29 september

Nationale Sport Week: Bekijk de website van de Nationale
Sportweek: https://nationalesportweek.nl/ en de lopende actie van
AH. Bekijk het PDF-document voor meer informatie.

Woensdag 26 september

Sportcafé: Het café voor sportbestuurders van alle Lelystadse
sportverenigingen. Reserveer alvast in uw agenda: woensdag 26
september van 18.00 tot 21.30 uur in Sportcentrum De Koploper.

Zaterdag 13 oktober

Lelystad Doet Event: Van 12.00 tot 16.00 uur op het
Stadhuisplein. Op het Lelystad Doet Event komt alles omtrent
vrijwilligerswerk in Lelystad samen. Op een leuke en interactieve
manier kunnen (potentiële) vrijwilligers het vrijwilligerswerk in vele
vormen en maten zelf beleven. Organiseer een leuke activiteit, haal
mensen naar uw stand of ga met vrijwilligers speeddaten. Wie weet
zijn jullie wel een match! Opgeven kan via
lelystaddoet@welzijnlelystad.nl.

Dinsdag 16 oktober

Informatieavond: Een informatieve avond over de gezonde
sportvereniging op Sportpark Langezand. Een uitnodiging volgt nog.

Zaterdag 3 november

Huiskamerfestival: Artiesten zijn aangemeld voor het
Huiskamerfestival van Lelystad. Is uw locatie in Lelystad Zuid-West
en lijkt het u geweldig om een artiest te ontvangen op uw
sportlocatie? Meld u dan aan! Kijk voor meer informatie op
www.lelykracht.nl/huiskamerfestival.

Dinsdag 27 november

Beursvloer: De Beursvloer Lelystad is een jaarlijks terugkerend
evenement waar Lelystadse bedrijven en maatschappelijke
organisaties vraag & aanbod aan elkaar aanbieden, met het doel om
de Lelystadse samenleving te versterken. Op een heuse beursvloer
en met een notaris worden matches gemaakt met gesloten beurs.
Wel wordt er een inschatting van waarde gemaakt. Meer informatie
op: www.beursvloerlelystad.nl.
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