
 
Hierbij ontvangt je alweer de tweede nieuwsbrief van de Sportraad Vlissingen. Wij denken dat dit 
een manier is om de sportaanbieders in Vlissingen te informeren over wat er speelt binnen de 
Sportraad van de gemeente Vlissingen en op sportgebied in de gemeente en provincie. Heb je tips 
voor ons, berichten die wij en andere sportaanbieders niet mogen missen, we horen het graag.  
    
Sportcafé  
Woensdagavond 29 september was het dan eindelijk zover, het eerste Sportcafé van de sportraad. 
Een gezellige en informatieve avond die goed bezocht werd door een diversiteit aan sportaanbieders 
in Vlissingen. De onderwerpen van deze avond waren een toekomstbestendige club/vereniging en 
het Zeeuws Sportakkoord en wat kan dat voor jouw club/vereniging betekenen.  
Het volgende sportcafé wordt eind februari 2022 georganiseerd en staat volledig in het teken van de 
verkiezingen; Wat heeft de politiek te bieden aan de sport in de gemeente Vlissingen? 
  
Vacature Sportraad 
De sportraad heeft 2 vacatures, sinds de laatste oproep is er geen geschikte kandidaat naar voren 
gekomen, vandaar alsnog een oproep.  
Wil jij je zich inzetten voor sport en bewegen in de gemeente Vlissingen? Of misschien iemand 
binnen jouw vereniging of omgeving. Wil je meer informatie over wat een functie bij de sportraad 
inhoudt, hoe vaak we vergaderen? Voor al jouw vragen kan je contact opnemen met André Stroo, 
telefoon: 06-29241495 of stuur email naar info@sportraadvlissingen.nl en wij nemen contact met je 
op. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april 2022 vindt de 10e editie van de Koningsspelen plaats. Een jubileumeditie die 
groots gevierd wordt. Dit jaar deden een recordaantal kinderen en scholen mee aan de 
Koningsspelen: bijna 1,3 miljoen kinderen van 6.300 basisscholen. Mooie aantallen waar we trots op 
zijn!  
Het organiseren van de Koningsspelen is voor basisscholen best een klus. Daarbij kunnen ze de hulp 
van sportorganisaties vaak goed gebruiken. We zouden het geweldig vinden als jullie - als 
sportaanbieder - (ook) de komende editie één of meerdere scholen helpen bij het sportieve gedeelte 
van de Koningsspelen.  
Ga jij samenwerken met scholen (en sportverenigingen) tijdens de Koningsspelen? Oftewel, maak jij 
een Koningsmatch? Meld jouw organisatie dan vandaag nog aan via deze link.  
Heb je jouw organisatie al eerder aangemeld voor een Koningsmatch? Gebruik dan de eerder 
ontvangen inloggegevens, log daarmee in op Koningsspelen.nl en meld je daar aan voor een 
Koningsmatch.  
Martijn Bour van Vlissingen in Beweging ontvangt graag kopie van je aanmelding 
(mbour@vlissingen.nl) zodat zij inzichtelijk hebben welke verenigingen hieraan meedoen.  
Heb je vragen over de Koningsmatch? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Rowanne van 
Veldhoven. Zij is te bereiken via rowanne@koningsspelen.nl en/of 06 82 98 34 85. 
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Schoolvoetbal 
Na twee schoolvoetballoze jaren binnen de gemeente Vlissingen wil de organisatie van Schoolvoetbal 
Vlissingen dit schooljaar het grootste schoolvoetbaltoernooi van Zeeland weer gaan organiseren! 
Superleuk! Maar dat is niet de enige reden dat we dit opnemen in deze nieuwsbrief. De organisatie 
heeft veel met elkaar gesproken en beslist dat dit het laatste jaar zal zijn dat zij in deze samenstelling 
het toernooi op touw zullen zetten. Vandaar in dit vroege stadium van het jaar een oproep aan één 
ieder die het schoolvoetbal een warm hart toedraagt:    
Om het schoolvoetbaltoernooi Vlissingen te kunnen continueren is de organisatie op zoek naar 
enthousiastelingen die dit jaar mee willen draaien in een goed draaiende organisatie om volgend 
schooljaar het stokje over te kunnen nemen. Meer informatie en aanmelden: 
info@schoolvoetbal.nl 
De organisatie Schoolvoetbal Vlissingen is in handen van Wouter Vermeule, Ernst-Dick Meyjes en 
Raymond Arratoon. Martijn Bour van de gemeente Vlissingen faciliteert de organisatie en 
ondersteund in diverse zaken het Vlissingse schoolvoetbal. 
 
Nollebos-Westduinpark 
Het is de laatste tijd wat stil rond het Nollebos. Stil en verlaten is het park zelf niet, daar wordt druk 
gebruik van gemaakt door wandelaars, fietsers, hardlopers, allerlei andere sporters en 
dagjesmensen. Precies waar een park voor is. In de tussentijd heeft de sportraad een gesprek gehad 
met diverse sportieve gebruikers van het park om te inventariseren waar de behoefte ligt op sport en 
bewegen in het Nollebos. De sportraad maak een globaal overzicht met de wensen van deze 
gebruikers en sport en bewegen in algemene zin voor de georganiseerde en ongeorganiseerde 
sporters. De gemeente neemt dit overzicht mee in de concept uitwerking van het Nollebos. 
 
Zeeuw Sportakkoord 
Tijdens het sportcafé heeft Gerben Schram van SportZeeland een en ander verteld over het Zeeuws 
Sportakkoord. Degene die daarbij aanwezig waren hebben nu meer duidelijkheid over hoe dit in zijn 
werk gaat en wat dit voor hun vereniging/club kan betekenen. Een onderdeel van het Zeeuws 
Sportakkoord is de servicelijst ter ondersteuning van sportverenigingen en sportclubs. Wil je weten 
of jouw vereniging/club in aanmerking komt voor een sportservice, neem dan contact op met de 
sportraad. Samen kijken we dan naar de hulpvraag en inventariseren wat de mogelijkheden zijn 
binnen de sportservices. De sportraad heeft korte lijnen met zowel Martijn Bour van Vlissingen in 
Beweging als Gerben Schram van SportZeeland om de hulpvraag verder te bespreken. 
Meer informatie over de sportservices (een onderdeel van het sportakkoord) en de lokale 
sportadviseur (Gerben Schram voor Vlissingen vanuit Sport Zeeland) vindt je via deze link naar 
website van SportZeeland.  
 
Deze nieuwsbrief wordt door de Sportraad verstuurd naar de sportaanbieders in Vlissingen en kan 
verder verspreid worden onder (bestuurs-) leden en geïnteresseerden.  
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