
                                           juli 2021  

 

Pagina 1 van 2 

Nieuwsbrief Sportplatform Waddinxveen nummer 3 

 

Nog nét voordat veel van jullie in de vakantiestand schieten, ontvang je Sportplatform-nieuwsbrief nummer 

3. Deze keer ook met nieuwsberichten van derden.  

Alvast een tipje van de sluier….  

WaddSportief op 11 september 

We starten deze nieuwsbrief met een inspirerend initiatief van Lionsclub 

Tsuytende, de organisator van het Waddinxveense Sportgala dat door 

Corona moest worden afgelast. Om Waddinxveense sportclubs te helpen uit 

de Coronastilte te komen, koppelen ze iets nieuws aan de jaarlijkse 

Wadcultureel -manifestatie in september: ‘WaddSportief’, met een 

sportmarkt en demonstraties. Als samenwerkingspartner vroegen de Lions 

het Sportplatform. Wij vinden dit een uitgelezen kans om sport, spel en 

bewegen in Waddinxveen extra in het zonnetje te zetten en gaan graag op 

hun verzoek in. Noteer alvast: zaterdag 11 september rondom 

winkelcentrum Gouweplein. Binnenkort ontvang je van verschillende kanten 

meer nieuws. 

Gemeentelijke accommodaties te huur  

Wie op zoek is naar een gemeentelijke accommodatie voor binnensport kan 

mailen naar binnensport@waddinxveen.nl of bellen met 0182-630444. Het 

gaat dan om: Sporthal De Dreef, Sportzaal Groenswaard, Sportzaal De 

Duikelaar en Gymzaal Johannes Postlaan. 

 

Kun jij een handje helpen bij een zoektocht?  

Samen met Daniël Klijn is Jan Janssens, de formateur van het lokaal 

Sportakkoord, voor NOC*NSF een onderzoek gestart naar 

professionalisering van sportclubs. Dit om meer inzicht te krijgen in de 
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succes- en faalfactoren bij het inzetten van professionals (betaalde 

krachten). Het gaat niet om betaalde trainers of docenten. Jan zoekt  

sportclubs met een betaalde kracht die op min of meer permanente basis, part time of fulltime, 

organisatorische, administratieve en/of beleidsmatige taken vervult, bijvoorbeeld een verenigingsmanager, 

clubcoördinator, sportparkmanager of een andere organisatorische functie. De clubs (groot 

en klein) hoeven niet persé zelf werkgever te zijn van de betaalde kracht. Die kan ook op de loonlijst staan 

van een sportservicebureau, gemeente of payrol-organisatie. Clubs met een andere rechtsvorm zijn ook 

interessant, als ze maar in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers steunen. Had jouw club zo’n 

betaalde kracht, maar nu niet meer, dan kan je eveneens mee doen. Meld je dan z.s.m. aan bij 

info@sportplatformwaddinxveen.nl. De kortste route is een berichtje aan: j.w.janssens@chionis.nl. Doe je 

mee? 

 

Uitgenodigd door de buren voor G-Olympics 

Twee buurtsportcoaches in Bodegraven-Reeuwijk werken toe naar de G-

Olympics in hun gemeente op zaterdagochtend 25 september 2021 vanaf 

9.30 uur. Iedereen met een (verstandelijke) beperking kan kennis maken 

met verschillende beweegvormen. Ken je mensen die graag meedoen aan 

een sportieve ochtend vol afwisseling, houd dan de website : 

https://www.senw-br.nl/Home in de gaten. Ook belangstellende 

Waddinxveners met een beperking mogen zich binnenkort op deze website 

inschrijven.  

 

Wordt vervolgd 

In nieuwsbrief nummer 4 vertellen we je veel ins en outs over deelname aan 

‘Wadsportief’ op zaterdag 11 september. 

Ook hopen we dan weer te kunnen berichten over de ‘beweegaanbieders’ 

die we blij hebben kunnen maken met een stimuleringsbijdrage. Lees nog 

eens goed hoe het werkt op 

https://sportplatformwaddinxveen.nl/stimuleringsbijdrage_aanvraag/ of kies 

voor ‘Bellen met Ellen’, de regisseur van het Sportplatform, mobiel 

0616529471 of mail ellen@sportplatformwaddinxveen.nl.  
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