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Nieuwsbrief Sportplatform Waddinxveen nummer 6 

Nationale Sportweek, een week vol beweging 

 

Van 17 t/m 26 september vindt de Nationale 

Sportweek plaats. Al kost het  ‘opkrabbelen na 

corona’ veel clubs en organisaties nog een boel 

energie en aandacht, her en der worden toch leuke 

beweegactiviteiten geïnitieerd voor jong en oud. 

Dat is hard nodig, want Nederlanders zijn sinds de 

coronacrisis minder fit en weerbaar geworden.  

 

Gelukkig hebben veel Waddinxveense sportaanbieders inmiddels acties ondernomen om nieuwe leden te 

werven of hun bestaande leden weer in beweging te krijgen. Tijdens WaddSportief op 11 september, als 

onderdeel van Wadcultureel, lieten diverse organisaties daarvan al leuke voorbeelden zien en ‘proeven’.  

Het Sportplatform dat de betekenis van sport, spel en bewegen wil vergroten, en zoveel mogelijk 

Waddinxveners in beweging wil zetten, is blij met die initiatieven. ‘Sport en beweging zorgen voor 

ontmoeting. Bewegen houdt ons fit en gezond en zorgt ervoor dat we meedoen in de samenleving’, zegt 

Ellen de Roos, regisseur van het Sportplatform. Het thema van de sportweek is ‘Sport doet iets met je’. 

 

Sportcafé op 22 september. Kom je ook? 

Het sportweekthema is ook gekozen voor het Sportcafé, dat midden in de 

Nationale Sportweek door het Sportplatform wordt georganiseerd voor 

bestuurders van sport- en beweegorganisaties en voor alle andere 

enthousiastelingen die benieuwd zijn naar ontwikkelingen in en rondom 

sport, spel en bewegen in Waddinxveen. 

 

Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden waarin ‘ontmoeten en 

elkaar versterken’ een belangrijke rol spelen. Bovendien is er een 

gastspreker met kersverse Olympische ervaring. De (ex-Waddinxveense) 

steeplechase atlete Irene van der Reijken, neemt je mee in het verhaal van 

haar Olympische ervaringen. 

Wil je erbij zijn? Dat kan, zonder kosten. Meld je aan op info@sportplatformwaddinxveen.nl. Het aantal 

deelnemers is beperkt. Vanaf 19.00 uur ontvangen we je graag in het Coenecoop college. Het programma 

start om 19.30 uur en eindigt met een gezellig hapje en drankje. 
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Speciale praktijkgerichte gratis webinars in de Nationale Sportweek 

Vanuit het landelijk Sportakkoord kunnen sportaanbieders deelnemen aan verschillende webinars en 

workshops. Graag nodigen we je uit om met jouw organisatie mee te doen. Het zijn praktijkgerichte 

webinars, bedoeld om je aan de hand van allerlei thema’s met jouw organisatie op weg te helpen. Er is 

altijd voldoende ruimte voor vragen, zodat je na deelname meteen met jouw club concreet aan de slag 

kunt. We lichten er hieronder twee uit: de webinars CLUBKADERCOACH en WELKOM OP DE CLUB. Deze 

worden je aangeboden door NOC*NSF Academie voor sportkader. Voor meer info: 

www.sportopleidingen.nl  

Speciaal extraatje: ‘Waddinxveense tweede helft’ bij de webinars 

Voor beide webinars geldt een speciaal Waddinxveens aanbod. Als je meedoet, kun 

je na afloop digitaal in gesprek met Ellen, de regisseur van het sportplatform, over 

jouw ideeën voor Waddinxveen. App Ellen op 06 165 29 471 als je aan deze 

‘Waddinxveense tweede helft’ mee wilt doen van 21.30 tot 22.00 uur. 

 

 

Dinsdag 21 september 19.30 tot 21.00 uur: webinar CLUBKADERCOACH 

Een Clubkadercoach kan op lokaal niveau trainers en coaches begeleiden bij het 

realiseren van een positief en pedagogisch sportklimaat. De focus ligt op het 

vergroten van sportplezier, zonder overigens het technische aspect uit het oog te 

verliezen. Job van Eunen neemt je tijdens een online inspiratiesessie mee in dit 

onderwerp. 

 

Donderdag 23 september 19.30 tot 21.30 uur: webinar WELKOM OP DE CLUB 

In dit webinar laten we je met een compleet andere blik naar de 

gastvrijheid van je sportvereniging kijken. Ben je wel zo gastvrij als je denkt? 

Ontdek het in deze sessie met Start2Create. Met veel sportvoorbeelden, 

creatief denken en een lach. Je houdt er inspiratie, nieuwe inzichten en 

concrete ideeën aan over.  

 

Andere scholingsmogelijkheden op maat? 

Wil je liever een op maat ingericht webinar volgen? Dat kan ook. Er zijn veel 

ondersteuningsmogelijkheden die we lokaal kunnen organiseren. Ellen, de 

Sportplatformregisseur, kan je daarin adviseren. Bel of mail haar als je 

andere wensen hebt voor inspiratie-webinars, workshops of cursussen. Er is 

meer mogelijk dan je denkt. Ellen de Roos 06 165 29 471 of 

ellen@sportplatformwadddinxveen.nl  
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