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Samen werken aan het Roalter Sportakkoord!
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Nieuwsbrief sportverenigingen | september 2019
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat dit e-mailadres in ons mailingbestand staat. Is deze
nieuwsbrief interessant voor meer mensen binnen jouw vereniging? Stuur dit bericht aan hen
door of schrijf hen in op onze website.

Verenigingsmonitor gemeente Raalte
De gemeente Raalte werkt in 2019-2020 toe naar een Roalter Sportakkoord. Dit is een
werkplan dat de sportformateur samen met alle sportverenigingen en andere
belanghebbenden gaat maken. In dat plan komt onder andere te staan wat jullie vinden dat
nodig is, zodat iedereen in de gemeente met plezier, veilig én duurzaam kan sporten en
bewegen. Om zo’n sportakkoord te kunnen maken, is het van belang eerst te weten hoe het
nu met de sportverenigingen gaat; wat vinden verenigingen belangrijk voor de toekomst en
waar lopen ze tegenaan. Als dat bekend is, kan beter bepaald worden wat de komende jaren
nodig is.
Daarom is onlangs aan jullie, de bestuurders van de sportverenigingen in de gemeente
Raalte, een vragenlijst toegestuurd vanuit het Mulier Instituut. Omdat jullie inbreng van
groot belang is, attenderen wij jullie hier nogmaals op. In de mail die jullie ontvangen
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hebben, vinden jullie een eigen link voor jullie vereniging. Willen jullie de vragenlijst
uiterlijk 18 september invullen? Bedankt!

Denk mee over de
(sport)subsidies in
Raalte!
Binnenkort vinden er een aantal
verkenningssessies plaats over het
Raalter subsidiebeleid. Hierbij gaat de
gemeente graag in gesprek over het
huidige subsidiebeleid, de uitvoering
daarvan en mogelijke aanpassingen die
daarbinnen kunnen plaatsvinden. Wil jij
namens jouw sportvereniging jullie
ervaringen en wensen kenbaar maken?
Schuif dan aan! De uitnodiging hebben
jullie onlangs ontvangen, maar kun je hier
nogmaals lezen.
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Vraag ook dit seizoen weer een sportsubsidie aan!
Organiseert uw vereniging dit seizoen ook weer een open instuif, clinics op een basisschool,
start uw vereniging met nieuw sportaanbod of volgen uw vrijwilligers een scholing? Vraag
hiervoor dan ook dit seizoen weer een (gemeentelijke) sportsubsidie aan! Meer informatie
over de subsidies leest u op onze website.
Ook kunt u contact opnemen met één van de sportconsulenten voor meer informatie en
ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
(0572) 760 600, of stuur een mail naar beweegteam@sportbedrijfraalte.nl.

Kenniskaravaan gemeentelijke vrijwilligersverzekering
Op maandagavond 7 oktober van 19.00-21.00 uur organiseert het Vrijwilligerspunt
Raalte samen met de Raalter Uitdaging wederom een inspirerende Kenniskaravaan in
het Gemeentehuis, Zwolsestraat 16, Raalte. Deze keer staat de kenniskaravaan in het teken
van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.
Iedereen die vrijwilligerswerk doet valt automatisch onder de gemeentelijke
vrijwilligersverzekering. Maar veel organisaties en vrijwilligers weten niet van het bestaan
of hebben geen idee wanneer ze aanspraak kunnen maken op deze verzekering. Laat
je bijpraten over deze verzekering en weet wanneer je er een beroep op kunt doen!
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze bijeenkomt.
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Jaarverslag 2018
Sportbedrijf Raalte
Hierbij presenteren wij het jaarverslag
2018 van Sportbedrijf Raalte B.V. We
geven hiermee een overzicht van wie we
zijn, wat we doen en met wie we allemaal
samenwerken. Onze dank gaat daarom ook
nadrukkelijk uit naar de sportverenigingen,
de scholen en de vele (vrijwillige)
samenwerkingspartners die een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan deze
resultaten.
Het jaarverslag 2018 is te downloaden op
onze website.

Agenda


Meet en More - thema ICT bij verenigingen: 19 september



Kenniskaravaan gemeentelijke vrijwilligersverzekering: 7 oktober



Verkenningssessie subsidiebeleid Raalte: 7, 10, 14, 15 en 17 oktober



Multisportdag voor mensen met een visuele beperking: 2 november



Eindpresentatie verkenningssessies 'Roalter Geld dat telt': 4 november

Website

Email

Facebook LinkedIn

Twitter

Via onze digitale nieuwsbrief brengen wij de Raalter sportverenigingen en andere
geïnteresseerden op de hoogte van het laatste nieuws en overige actuele en relevante
informatie.
Zijn er wijzigingen in uw bestuur, of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Wijzig dan uw
e-mailadres of schrijf u uit voor deze nieuwsbrief.
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