Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2021 van de Sportraad Vlissingen. Op deze manier
willen we de sportaanbieders in Vlissingen regelmatig informeren over wat er speelt binnen de
Sportraad van de gemeente Vlissingen, denk hierbij aan: zaalindeling, sporthuldiging en het
sportakkoord, daarnaast wordt de nieuwsbrief ook ingezet om algemene nieuwberichten te delen
over sport in Zeeland.
Reanimatie instructie voor sportverenigingen
Jonkman opleidingen heeft als motto: “wij maken de wereld veiliger”, maar zij willen ook dat het in
onze eigen omgeving veilig is, zo ook bij onze lokale sportverenigingen. Daarom
verzorgen zij deze zomer wekelijks een kosteloze training AED/ reanimatie bij of voor de lokale
sportverenigingen in Zeeland. Klik op deze link voor meer informatie:
https://www.jonkmanopleidingen.nl/reanimatie-instructie-voor-sportverenigingen.htm
Corona en sport
Sportaanbieders hebben zich (waar mogelijk) uiterst flexibel opgesteld in de Corona lockdown.
Buitenlocaties werden gezocht; de stranden, het Nollebos en parkeerplaatsen werden gebruikt om
de diverse sporten te beoefenen. Gelukkig is sinds 26 juni jl. stap 4 van het openingsplan ingegaan.
Bijna alles is weer mogelijk, iedereen kan weer wedstrijden spelen en iedereen mag weer binnen en
buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan en onder voorwaarden is ook publiek bij
wedstrijden toegestaan. Hier kunt u de laatste versie van de Rijksoverheid nalezen.
Zaalindeling gemeente Vlissingen
De volgorde van het proces van de zaalindelingen is gewijzigd. Verengingen geven eerst hun wensen
op, vervolgens worden de knelpunten geïnventariseerd en dan wordt er gekeken naar een oplossing.
Sportcafé
De Sportraad organiseert op 29 september a.s. een Sportcafé. De uitnodiging met agenda en locatie
volgt nog maar zet alvast deze datum in uw agenda!
Woensdag 29 september, aanvang 19:30 uur, locatie Boven Zee, Nollehoofd 5 te Vlissingen
Vacature Sportraad
Vanaf 1 juli is er een openstaande vacature binnen de Sportraad. Naar aanleiding van de brief die
eind april naar alle sportaanbieders is verstuurd is er geen geschikte kandidaat naar voren gekomen,
vandaar alsnog een oproep. Hier kunt u de vacature voor sectie 3 nalezen. Voor informatie kunt u
contact opnemen met André Stroo, telefoon: 06-29241495 of per email: info@sportraadvlissingen.nl
Nollebos-Westduinpark
Dinsdagavond 22 juni is het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark, met inachtneming van het
amendement van de LPV/PSR, door de gemeenteraad is vastgesteld. Het was een lang en intensief
proces, maar er is nu duidelijkheid is over de toekomst van dit mooie gebied.
Nadere informatie over het besluit en amendement is te vinden op de gemeentelijke website:
Vergadering Raadsvergadering - Nollebos 22-06-2021 Gemeente Vlissingen (raadsinformatie.nl)

In de zomerperiode wordt het streefbeeld aangepast op het vastgestelde amendement van LPV/PSR.
Het aangepaste streefbeeld zal t.z.t. ook gepubliceerd worden op de projectwebsite van de
gemeente Vlissingen.
Sporten in Corona tijd
Veel vechtsportscholen hebben gezocht naar alternatieven om de jeugd wat te bieden. Zo hebben de
afgelopen periode de kickboksscholen, judo-scholen, boksschool en de Hwa rang do school buiten
training gegeven. Om de jeugd toch positief bezig te houden hebben de vechtsportscholen in
Vlissingen hun schouders eronder gezet.
In het Nollebos Vlissingen werd veel gebruik gemaakt van het parkeerterrein door sportclubs uit
Vlissingen. Zo kwamen ook de hardloopclubs en de American football club van Vlissingen daar samen
om toch te kunnen sporten. Dit geeft een mooi beeld hoe innovatief en creatief de verenigingen om
ons heen zijn. De behoefte en het belang van sporten kwam hierdoor ook weer duidelijk naar voren.
WBTR
Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de
nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Volgens de wet moeten de bestuurlijke
structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Voor organisaties is het belangrijk hierop
voorbereid te zijn.
Op de website van WBTR vindt u alle informatie wat de WBTR is, voor wie de WBTR relevant is en
hoe je aan de eisen voldoet.
Meer uitleg over wat de WBTR precies inhoudt:
• Volg een WBTR webinar (You Tube)
• Schrijf je in voor één van de gratis webinar bijeenkomsten
Statiegeld kleine petflessen
Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine petflessen ingevoerd. Omdat veel sportlocaties ook
water en frisdranken in plastic flessen verkopen, heeft dit ook voor jullie impact. Goed om te weten
dat sportlocaties niet verplicht zijn om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen; sportlocaties
vallen onder de vrijwillige innamepunten.
Wanneer een sportvereniging flesjes gaat innemen, kun je de opbrengst van het statiegeld ten
gunste van de eigen vereniging laten vallen. Ook kan een vereniging de opbrengst aan een erkend
goed doel doneren.
Voor sportverenigingen met minstens 200 leden stelt Statiegeld Nederland kosteloos een donatiebak
en communicatiemateriaal ter beschikking. Kijk hier wat dit voor uw vereniging kan beteken.
Deze nieuwsbrief wordt door de Sportraad verstuurd naar de sportaanbieders in Vlissingen en kan
verder verspreid worden onder uw (bestuurs-) leden en geïnteresseerden.

