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Nieuwsbrief Sportplatform Waddinxveen nummer 1 

Daar is ie dan, de eerste nieuwsbrief van het Sportplatform Waddinxveen. Voortaan ontvang je nieuws over 

sport, spel en bewegen en alles over het lokaal Sportakkoord niet meer van de Gemeente, maar van het 

Sportplatform. Met wisselende frequentie belandt een nieuwsbrief in je mailbox. Binnenkort in een wat ander 

jasje, maar daarop wilden we voor een paar belangrijke mededelingen niet wachten. 

 

Gevonden: professionele regisseur voor het Sportplatform 

Wij zijn heel blij met de komst van Ellen de Roos. Zij start 

per 1 juli als regisseur van het Sportplatform. Ellen gaat 

Waddinxveense aanbieders van sport, spel en bewegen 

adviseren, stimuleren en met elkaar in contact brengen 

om (bijv.) de acties uit het Sportakkoord op te pakken. Ze 

heeft een dijk van een ervaring, onder andere als 

formateur en aanjager van het Goudse Sportakkoord. Ze 

was projectleider of regisseur bij gemeentes, sportbonden 

en -verenigingen.  Die ervaring zet ze graag in om 

‘Waddinxveen in beweging’ te versterken.   

Ellen is een enthousiaste sporter (beach tennis, 

hardlopen, wielrennen) die zich laat karakteriseren als 

‘rooskleurige, no-nonsense projectversterker’. In korte tijd 

zal ze allerlei aanbieders van sport en bewegen willen 

ontmoeten, dus houd je mailbox maar in de gaten voor 

een agendavoorstel. Wil je sneller met haar 

kennismaken? Mail, bel of app dan naar 

ellen@sportplatformwaddinxveen.nl of 06 165 29 471. 

Ook via ommetjes wil zij haar nieuwe werkgebied 

ontdekken. Wie neemt haar mee door Waddinxveen? 

Haar werkdagen zijn woensdag en donderdag. 

 

 

Stimuleringsbijdrage: voor acties uit het Sportakkoord 

Om de uitvoering van de acties uit het Sportakkoord te 

vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of beter aan te pakken 

heeft het Sportplatform een stimuleringssubsidie gekregen. Neem je 

het voortouw om een actie op te pakken, vergeet dan niet dat je 

hiervoor een aardige stimuleringsbijdrage kunt aanvragen. Op de 

website https://sportplatformwaddinxveen.nl lees je er alles over. 

Vind je het aanvragen lastig, laat het even weten via 

info@sportplatformwaddinxveen.nl en we helpen je. 

Heb je een leuk plan, maar staat het nog niet in de lijst van 

‘Sportakkoord-acties’, mail ons ook even. Na zo’n bewegingsarme 

Coronatijd omarmen we veel mooie initiatieven. De bijdrage kan 

variëren van €250,-- tot €2000,-- Té aantrekkelijk om te vergeten! 

mailto:ellen@sportplatformwaddinxveen.nl
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
https://sportplatformwaddinxveen.nl/stimuleringsbijdrage_aanvraag/
mailto:info@sportplatformwaddinxveen.nl
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Wees er op tijd bij: vanaf 7 juli voucherregeling voor een extra 

financiële prikkel 

Omdat het belang van sport en bewegen voor onze 

gezondheid in het afgelopen jaar nóg duidelijker is geworden, 

zijn Provincie Zuid-Holland en Team Sportservice op zoek naar 

organisaties die sport- en beweegaanbod aanbieden in de 

openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. 

Gemeenten, sport- en wijkverenigingen etc. met creatieve 

ideeën voor sport- en beweegaanbod in de openbare 

buitenruimte kunnen vouchers ontvangen van max. €5000. 

(max. € 2.500 gericht op de hardware en ook €2.500 gericht op 

de software.) 

 
Vanaf 7 juli kan je je aanvraag indienen. De termijn sluit zodra 
er 150 aanvragen binnen zijn.(of op 28 juli als het aantal van 
150 niet wordt gehaald.) Op 
https://www.teamsportservice.nl/voucherregeling/ lees je alle ins 
en outs. Kom uit de startblokken en zorg dat je niet te laat bent. 

 
 

Wordt vervolgd! 

In nieuwsbrief 2 lees je o.a. meer over organisaties die blij werden gemaakt 
met een stimuleringsbijdrage en over de samenhang Sportakkoord & 
Preventieakkoord.  

 
Heb je zelf wat te melden? Wil je een sportief initiatief delen met andere 
nieuwsbrieflezers, anderen oproepen om samen iets te organiseren, of wil je 
een advertentie plaatsen voor kader of vrijwilligers? Gebruik deze 
nieuwsbrief gerust en mail je tekst naar info@sportplatformwaddinxveen.nl 

https://www.teamsportservice.nl/voucherregeling/
mailto:info@sportplatformwaddinxveen.nl

