Nieuwsbrief voor sportverenigingen, september 2016
Bekijk de mail online

Hierbij ontvang je de vernieuwde nieuwsbrief van Beweegteam Woerden.
Via deze periodieke nieuwsbrief informeren we de sportverenigingen over
sportieve onderwerpen, zoals de aankondiging van evenementen, gemeentelijke
informatie, best practises van verenigingen of leuke activiteiten. Wil je de
nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden kan via deze link. Wil je reageren op
de inhoud van de nieuwsbrief of heb je zelf een leuk berichtje wat je graag wilt
delen? Stuur dan een mailtje naar linda@beweegteamwoerden.nl

Staat jullie vereniging op Beweegwijzerwoerden.nl?
De Beweegwijzer is een website met een zo volledig mogelijk overzicht van het Woerdense
sport- en beweegaanbod. Met de beweegwijzer kunnen mensen een sport of een
vereniging zoeken op basis van verschillende filters. Ook voor mensen met een beperking
zijn er verschillende sporten te vinden. Mis je informatie op de site of wil je informatie aan
laten passen? Geef dat dan door via info@beweegteamwoerden.nl. Wij helpen graag
jullie sportaanbod zichtbaar en compleet te maken.

Meedenken over het Woerdens sportbeleid?
Het Sportoverleg Woerden is een adviesorgaan dat de gemeente
adviseert over het sportbeleid. De onafhankelijke leden
zijn deskundig op het gebied van spelen, sporten en bewegen. Het
zijn allemaal Woerdenaren met een verschillende (sport)achtergrond. Het Sportoverleg
komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en deze vergaderingen zijn open voor gasten. Wil
je een keer een vergadering bijwonen of meer informatie? Mail dan
naar sportoverleg@woerden.nl

De Week van de Scheidsrechter
#scheidsbedankt
Het uitspreken van waardering naar de scheidsrechters, juryleden
en officials staat in de Week van de Scheidsrechter centraal. Zij zorgen ervoor dat wekelijks
zoveel mensen kunnen genieten van de sport. Speciaal voor hen wordt van 1 tot en met 9
oktober 2016 de Week van de Scheidsrechter georganiseerd.
Wat doet jouw club om hen te bedanken voor hun inzet? Voor ideeën, promotiemateriaal
en meer informatie, kijk op de website van veilig sportklimaat.

Jouw sport of vereniging promoten én een
zakcentje verdienen?
Beweegteam Woerden verzorgt naschoolse beweegactiviteiten (NSA) voor 17 basisscholen
in Woerden. Sommige lessen geven we zelf, maar waar mogelijk organiseren we dit liever
samen met sportverenigingen of -professionals. Want wie kan er nu beter iets van de sport
laten zien dan trainers of kaderleden van de vereniging zelf? Natuurlijk levert zo'n cursus
mooie PR op voor de sport of de vereniging en misschien zelfs nieuwe leden! Met ingang

van dit seizoen geldt ook een vergoeding van €15,- per training. Verdienen voor jezelf, het
team of voor de club, de keuze is aan jou!
Interesse? Meld jezelf of je vereniging aan via inschrijven@beweegteamwoerden.nl. Voor
meer info kun je contact opnemen met Katinka Meiborg via k.meiborg@welzijnwoerden.nlof
bel 0348-421101.

Op zoek naar een leuke cursus of workshop?
Hart voor Woerden heeft een afwisselend aanbod van leuke
cursussen en workshops. Ook voor sportverenigingen staat hier
interessant aanbod tussen. Bijvoorbeeld een beginners- en gevorderdencursus over het
opzetten van een facebookpagina of een cursus sponsorwerving. Interesse? Ga naar de
website voor het totale aanbod van de vrijwilligersacademie of neem contact op met Ellen
Vossen via info@hartvoorwoerden.nl

Agenda
* november 2016 - Thema-avond Veilig Sportklimaat (exacte
datum volgt zsm)
* 12 december 2016 - Sportcafé Sportvereniging van de Toekomst
* medio februari 2017 - Thema-avond Sport-EHBO
* medio maart/april 2017 - Sportcafé Duurzaamheid
* media mei/juni 2017 - Thema-avond Vrijwilligersbeleid
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