
 
Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van de Sportraad Vlissingen. De sportraad wil de sportaanbieder, individuele 
sporter en geïnteresseerden in de gemeente Vlissingen meer informeren over wat er speelt binnen de Sportraad 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 van je.  
    
Politiek Sportcafé  
In februari stond er een politiek sportcafé op de planning waarbij de politiek en sport in de gemeente Vlissingen 
centraal stonden. Vanwege de destijds geldende Coronamaatregelen en de onwetendheid over de versoepelingen is 
dit sportcafé op voorhand geannuleerd. De stellingen voor de politieke partijen zijn wel verstuurd en de meeste 
partijen hebben hierop hun visie gegeven. Via deze link naar de website van de sportraad kan je deze stellingen en 
antwoorden lezen. Binnen een paar weken na vorming van de coalitie in de gemeente Vlissingen zal er (voor de 
zomer) een sportcafé georganiseerd worden met de aanwezigheid van de wethouder sport en de huidige 
politiek/gemeenteraadsleden om te praten over de stellingen en sport in het algemeen binnen onze gemeente. 
Uiteraard ontvangt je t.z.t. van ons een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.   
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om u als inwoner van de gemeente Vlissingen te helpen bij het 
maken van uw stemkeuze, is 'MijnStem’ beschikbaar.  
Met stellingen over Vlissingse thema’s krijgt u als kiezer snel inzicht in partijstandpunten. De lokale partijen hebben 
zich op de stellingen gepositioneerd én hun standpunten aan de kiezer toegelicht. 
Klik hier om direct naar de stemwijzer te gaan. 
 
Gezonde sportkantine, rookvrije generatie en sociale veiligheid 
Samen met diverse lokale organisaties is er een digitale toolkit ‘Sport Gezond!’ ontwikkeld. Hierin is aandacht voor 
gezondere kantines, rookvrije sportterreinen en sociale veiligheid. Kijk voor meer informatie op: 
www.laatzenietverzuipen.nl/interventies/toolkit-sport-gezond. Per thema is in één oogopslag te zien wat je als 
sportvereniging kunt doen en door middel van een klik op het thema krijg je hier direct meer informatie over. In 
Vlissingen willen we hier ook graag mee aan de slag en staat SportZeeland klaar om jou hiermee te helpen. 
 
Gratis verduurzamingstraject 
In 2050 moeten alle sportaccommodaties volledig duurzaam zijn. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een belangrijk 
moment om te investeren in verduurzamingstrajecten van sportaccommodaties. 
De moderne sportaccommodatie is een aantrekkelijke, gezonde en veilige plek om samen te sporten. Door 
verduurzaming kan de energierekening omlaag terwijl de sportaccommodatie een tastbaar voorbeeld van 
verduurzaming in de gemeente is en het inwoners inspireert hun eigen woning te verduurzamen. 
Toch zijn nog veel sportaccommodaties op dit moment gedateerd. Sporthallen ogen vaak ouderwets, 
energierekeningen van zwembaden, ijsbanen of veldverlichting zijn vaak nog erg hoog en het beheer van velden is 
niet altijd duurzaam ingericht. Daarnaast worden sportaccommodaties waarvan de gemeente geen eigenaar is, vaak 
nog vergeten als mogelijkheid voor verduurzaming. Meer informatie vind je op de website van SportZeeland. 
Aan de slag met verduurzamen? Aanmelden voor een kosteloos begeleidingstraject kan nu via Sport NL Groen. Meld 
uw vereniging aan en kies voor Sportkracht12 als uw energiecoach. SportZeeland is, net als alle andere provinciale 
sportservice organisaties, verenigd in Sportkracht12. Op deze manier word je in Zeeland vakkundig begeleid door 
ervaren energiecoaches uit uw regio! 
 
Vacature Sportraad 
Er is nog 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 
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vergaderen? Voor al jouw vragen kan je contact opnemen met André Stroo, telefoon: 06-29241495 of stuur een 
email naar info@sportraadvlissingen.nl en wij nemen contact met je op. 
 
Schoolvoetbal 
Na twee schoolvoetballoze jaren binnen de gemeente Vlissingen staat op 6 en 13 april het grootste 
schoolvoetbaltoernooi van Zeeland weer op de agenda. We hebben het al eerder aangekaart dat de  
organisatie op zoek is 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 ondersteunt in diverse zaken het 
Vlissingse schoolvoetbal. 
 
Zeeuw Sportakkoord 
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 of met Martijn Bour, coördinator sportstimulering bij de gemeente Vlissingen. Samen kijken we 
dan naar de hulpvraag en inventariseren wat de mogelijkheden zijn binnen de sportservices. 
Meer informatie over de sportservices (een onderdeel van het sportakkoord) vindt je via deze link.  
 
IN Vlissingen 
Eind december 2021 is er een e-mail verstuurd over de vermelding van jouw sportclub, vereniging, op de website 
van IN Vlissingen. Een groot aantal sportaanbieders heeft hier gehoor aan gegeven. Aanmelden kan 
nogsteeds.  Stuur onderstaande gegevens naar redactie@invlissingen.nl. 
  

• Naam organisatie 
• Locatie 

o Straatnaam + huisnummer 
o Postcode + plaats 

• Telefoonnummer 
• Website + e-mailadres 
• Social media kanalen (Facebook/Instagram) 
• Promotionele tekst (let op dat dit promotioneel wervend is, niet commercieel geschreven) 
• Openingstijden (indien van toepassing) 
• Minimaal 5 kwalitatief goede foto’s  

  
Jouw sportevenement op de website van IN Vlissingen? Alle gegevens invullen op https://invlissingen.nl/evenement-
aanmelden/ en het komt online! 
 
 
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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