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Nieuwsbrief Sportplatform Waddinxveen nummer 2 

Misschien wel eerder dan gedacht, ontvang je het tweede nummer van de Sportplatform-nieuwsbrief. Met 

plezier wijzen we je nogmaals op de prachtige kans om in aanmerking te komen voor een 

stimuleringsbijdrage bij het realiseren van een actie uit het Sportakkoord. Lees hoe Waddinxveense clubs en 

organisaties al profiteerden. Volg je het goede voorbeeld? We hopen dat onze mailbox 

(info@sportplatformwaddinxveen.nl ) vol loopt met aanvraagformulieren. 

Goed voorbeeld doet goed volgen 

In de Corona- periode ontvingen we minder subsidieverzoeken 

dan verwacht, maar nu de wereld meer ‘normaal’ wordt, is het de 

hoogste tijd om een voorbeeld te nemen aan bijv. Stichting 

Fietsmaatjes, korfbalvereniging Korbis, Uniek Sporten en 

Waddinxveen Wandelt.  

▪ Door een bijdrage aan Stichting Fietsmaatjes wordt het 

binnenkort voor meer mensen met een mobiliteitsbeperking 

mogelijk op een duofiets met een ‘maatje’ te gaan fietsen.  

▪ Korbis ontving een bijdrage voor de organisatie van de ‘This 

is Korfbal Tour’, een tweedaagse manifestatie om de sport 

op diverse manieren voor basisschoolleerlingen en speciale 

doelgroepen te promoten. Zelfs TeamNL Korfbal werkte 

mee.  

▪ Door een bijdrage aan Uniek Sporten Uitleen kunnen 

Waddinxveense sporters met een handicap speciale  

sporthulpmiddelen lenen in de ‘sport-o-theek’ om uit te 

proberen welke sport het beste past. 

▪ Waddinxveen Wandelt was genoodzaakt door Corona een 

andere invulling te geven aan de traditionele 

Avondvierdaagse. Ze ontvingen een bijdrage voor de 

bijzonder creatieve manier waarop ze daarvoor, samen met 

het Historisch Genootschap, een origineel alternatief 

bedachten: ‘Waddinxveen wandelt, do it yourself’. 
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Zet ook die stap! 

Met een korte, heldere, motivatie brachten bovenstaande 

organisaties hun initiatieven onder onze aandacht. Een mooie 

bijdrage uit de stimuleringssubsidie was het resultaat. Zo’n financiële 

injectie kan wel oplopen tot €2000,--. Natuurlijk zijn er enkele regels 

en voorwaarden, maar die vormen bijna geen hindernis. Lees de 

voorwaarden op www.sportplatformwaddinxveen.nl en laat van je 

horen. 

 

Lokaal Preventieakkoord en Sportakkoord:  

samen voor een nóg vitaler Waddinxveen. 

Inmiddels werd ook het Waddinxveense Preventieakkoord 

ondertekend. Veel partners willen zich met allerlei acties inzetten 

voor gezonde leefstijl, mentaal welzijn en sociale participatie. 

Kortom: voor een gezonder en fitter Waddinxveen. 

Daar hoort meer beweging natuurlijk bij. Om te zorgen dat de 

subsidiestromen goed geregeld worden, is afgesproken dat voor alle 

acties die te maken hebben met beweging, sport en spel het 

Sportplatform het aangewezen loket is om aan te kloppen voor een 

bijdrage. Binnenkort lees je deze recent toegevoegde ‘sport- en 

beweegacties’ ook op www.sportplatformwaddinxveen.nl 

 

Spotlight op S.C. Antilope 

In onze nieuwsbrieven maken we graag ruimte voor nieuws ingebracht door de ‘beweegaanbieders’. 

Van jullie dus! Is er iets te melden dat je graag deelt: dit is de plaats! 

 

Nu staat de schijnwerper op S.C. Antilope, de atletiek-, hardloop- 

en Sportief Wandelvereniging. Voor de dinsdagavond-loopgroep 

zoekt de club een nieuwe enthousiaste trainer(m/v). Deze groep 

van ongeveer 25 leden traint in 2 groepen: een prestatie- en een 

recreatiegroep.  
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Met voorbereiding en afsluiten ben je van 20.15 uur tot 22.00 uur aanwezig. De groep combineert graag 

lekker fanatiek presteren met gezelligheid.  

Heb je ervaring in het beoefenen van hardlopen en/of het training geven en bezit je een diploma ‘basis 

looptrainer 3’ (of ben je bereid dit te halen), dan komt S.C. Antilope graag met je in contact. Nog niet de 

vereiste papieren, maar wel ervaring als loper of trainer? Aarzel niet en bel voor meer info met bestuurslid 

Cees van Yperen (0615838566). 

Bijna 7 juli: vergeet de voucherregeling niet! 

In nieuwsbrief 1 wezen we al op de extra financiële prikkel van 

Provincie Zuid-Holland en Team Sportservice. Zij willen organisaties 

financieel  ondersteunen bij creatieve ideeën voor sport- en 

beweegaanbod in de openbare buitenruimte. Vanaf 7 juli kan je je 

aanvraag indienen. Zie www.teamsportservice.nl/voucherregeling. 

Wees er als de kippen bij, want wie het eerst komt, het eerst maalt. 

Wordt vervolgd! 

In nieuwsbrief 3 lees je o.a. over de eerste kennismaking van Ellen 

met de Waddinxveense wereld van sport, spel & bewegen. De 

nieuwbakken regisseur van het Sportplatform begint zich al aardig 

warm te lopen en is bereikbaar voor advies en waardevolle tips. 

Gewoon Bellen met Ellen op 06 165 29 471. Een appje of een 

mailtje is ook OK. (ellen@sportplatformwaddinxveen.nl) 
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