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Aanvragen subsidies Gemeente Heiloo    
 

Op WWW.Heiloo .nl staat de concept nota Subsidie Toekenning  
2015. In deze nota wordt een voorstel gedaan m.b.t. de hoogte van 
de subsidie per vereniging. Subsidies moeten aangevraagd worden 

voor 1 mei om in de begroting van het daaropvolgende jaar meegenomen te kunnen 
worden. 
 
VOG 
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, zeker de laatste tijd, een 
aktueel onderwerp. Het betreft een van de maatregelen, die een 
vereniging kan nemen om de kans op seksueel onoirbaar gedrag in 
de sport te verkleinen.  
Voordat een vereniging het verplicht stellen van een VOG invoert is 
het belangrijk, dat zij  de volgende zaken in overweging neemt: 
 

 past het verplicht stellen van een VOG binnen het beleid van de vereniging? 

 wordt het verplicht stellen van een VOG de enige maatregel  ter preventie van seksueel 

ontoelaatbaar gedrag  of maakt de vereniging gebruik van een breder pakket aan 

maatregelen? 

Voor de volgende met jeugd werkende vrijwilligers is een VOG van belang: trainers, 
coaches, begeleiders en teamverzorgers. Verder voor vertrouwenspersonen, 
jeugdscheidsrechters en jeugdcoördinatoren. 
 
Een VOG dient individueel te worden aangevraagd. De SportRaad kan dit dus niet op 
collectieve basis voor haar leden doen. De vereniging moet eerst m.b.t. de VOG 
aangeven waarop ze de medewerker gescreend willen hebben en de medewerker kan 
daarmee met een legitimatiebewijs naar de balie van het gemeentehuis komen om de 
VOG aan te vragen. 
Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt, kan zijn VOG vergoed krijgen. Vrijwilligers 
die onder de koepelorganisaties NOC*NSF, Steunpunt KinderVakanties of Scouting 
Nederland vallen, komen al sinds 2012 in aanmerking voor een gratis VOG. Die regeling is 
in 2014 uitgebreid. Ook vrijwilligers die niet onder deze koepelorganisaties vallen, komen 
nu in aanmerking voor een gratis VOG. De organisatie waar de vrijwilliger actief is moet 
dan wel aan voorwaarden voldoen. 
De klant moet wel betalen aan de balie en kan dit als de organisatie is aangesloten bij 
bovengenoemde organisaties het bedrag declareren bij de organisatie. 
 
Wie een Verklaring Omtrent Gedrag wil aanvragen kan zich hiervoor dus melden bij het 
gemeenteloket, maar het is ook mogelijk om een aanvraag via internet te doen. 
Voordelen van een aanvraag via internet: 
1. Het is goedkoper (€ 24,55 tegen € 30,05 voor aanvraag via de gemeente) 

2. Het is makkelijker voor de organisatie die de VOG verlangt (b.v. de sportvereniging) 

http://www.heiloo/
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De sportvereniging bepaalt of haar vrijwilligers de aanvraag via internet kunnen doen. Zij 
moet namelijk de aanvraag van de VOG voorbereiden. Hoe dit in zijn werk gaat staat 
beschreven op: 
https://www.eherkenning.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/artikel/verklaring-omtrent-
gedrag-aanvragen-met-eherkenning/ 
NB: de sportvereniging moet beschikken over een e-herkenning met betrouwbaarheids- 
niveau 1. 
 
 

Thema-avond:  
‘Inzet vrijwilligers in het kader van de participatiemaatschappij’  
 
De SportRaad organiseert op 2 oktober een thema-avond over dit onderwerp t.b.v. de 
sportverenigingen in Heiloo. Locatie: clubgebouw DSH, aanvang 19.30 uur. 

De participatiemaatschappij is kabinetsbeleid en wordt stap voor stap ingevoerd. De 
burgers zullen op tal van terreinen meer verantwoordelijkheid moeten nemen nu de 
overheid zich daarvan terugtrekt.  Onduidelijk is echter nog of de samenleving daartoe 
voldoende bereid en in staat is.  En de vraag is of er voldoende mensen zullen zijn , die 
vrijwillig al die (nieuwe) taken oppakken.  

Het is om die reden, dat het werven van vrijwilligers naar verwachting in belang zal 
toenemen. Dat daarbij ook gekeken wordt naar mensen met een beperking en die in een 
afstandspositie tot de arbeidsmarkt staan, is niet alleen sociaal maar vooral ook nuttig. 
Velen zijn namelijk  goed in staat zijn om zelfstandig of met hulp van anderen nuttige 
dingen voor de samenleving te doen. Dat is om meerdere redenen zeer welkom, want zo 
werkt die participatie maatschappij ook nog eens twee kanten op. Twee vliegen in één 
klap dus.           

Ook onze sportverenigingen zullen in toenemende mate behoefte hebben aan 
vrijwilligers en kan informatie over de verschillende mogelijkheden helpen. Vandaar het 
initiatief van de SportRaad voor een thema-avond.  Wat houdt participatie zoal in, hoe 
kunnen de verenigingen er hun voordeel mee doen,  bij wie moet je zijn en wat wordt er 
van je als vereniging verlangd ? Maar ook, is er eventueel sprake van vooroordelen, die 
kunnen worden weggenomen? Zo zijn er nog meer vragen te bedenken, waarop wellicht 
een antwoord gegeven kan worden.  

Om het onderwerp in de gewenste breedte te behandelen heeft de SportRaad van de 
volgende instanties sprekers uitgenodigd: 

De Gemeente Heiloo. In het kader van  WMO wordt van gemeenten verlangd mensen 
met een uitkering werkervaring te laten opdoen. Deze ervaring kan o.m. bij verenigingen 
worden opgedaan. Hoe gaat dit in zijn werk en wat wordt er van de verenigingen 
verlangd? Maar ook, hoe ziet de Gemeente haar rol m.b.t. de gevraagde participatie van 
de burgers nu zij zelf meer taken krijgt toebedeeld.  

  

https://www.eherkenning.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/artikel/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen-met-eherkenning/
https://www.eherkenning.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/artikel/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen-met-eherkenning/
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Stichting MEE.  De Stichting MEE ondersteunt  zowel mensen 
met een beperking als die zich in een re-integratie traject 
bevinden (o.a Wajong). De stichting wil proberen om deze 
mensen een taak (werk) te geven, waardoor zij werkervaring 
kunnen opdoen. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen (bijv. 
project Scoren met Jongeren), zoals al gebeurde bij AFC34 en 
Kolping Boys. Vragen als aan welke werkzaamheden moeten 
we denken en hoe zit het met de begeleiding zullen worden 
beantwoord. Ook zal aandacht worden gegeven aan het project 
De Vitale Sportvereniging van Sportbureau  Alkmaar en de 
Hogeschool van Amsterdam. Stichting MEE is in dit verband in 
Castricum begonnen met Castricum Scoort. 

 
GGZ Heiloo.  De GGZ heeft in Heiloo diverse afdelingen voor 
dagbesteding, w.o. een voor groenaanleg- en onderhoud. Zij 
geeft aan open te staan voor vrijwilligerstaken voor haar 
cliënten buiten de GGZ omgeving. Wat zijn de mogelijkheden 
en beperkingen?   

 
Het VIP. Het Vrijwilligers Informatie Punt, gevestigd in de 
bibliotheek, zet zich al jaren in voor het vrijwilligerswerk. Dat 
doet zij o.m. door middel van haar vacaturebank. Het VIP 
brengt de vragende en zoekende partij bij elkaar. Recente 
initiatieven van het VIP: Gewoon Doen! En Tip Heiloo, waarmee 
het vrijwillig verlenen en ontvangen van diensten eenvoudiger 
wordt gemaakt.   

 
De SportRaad. De SportRaad begeleidt regelmatig stagiaires, 
studenten van sportgerelateerde opleidingen op MBO en HBO 
niveau. Deze stagiaires kunnen bij sportverenigingen worden 
ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan het geven van 
trainingen, het organiseren van toernooien, het organiseren 
van sportdagen enz. De SportRaad overweegt  van een 
loketfunctie en wat betekent het dan voor de verenigingen? 

 
Natuurlijk zullen er vragen kunnen worden gesteld en voor de individuele vereniging kan 
een vervolg afspraak worden gemaakt waar dan desgewenst kan worden overlegd over 
maatwerk.  Het belooft met dit actuele onderwerp een interessante avond te worden. 
Uitnodigingen voor deze avond werden begin september verzonden.  
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Bijeenkomst Lerende Netwerken (Sport en Bewegen In De Buurt) 
 

 
 

Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de 
buurtsportcoach centraal. In 377 gemeenten van Nederland zijn nu buurtsportcoaches/ 
combinatiefunctionarissen aangesteld en zijn 2.200 van de geplande 2.900 fte ingevuld.  
 
Het doel van deze regionale bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en 
organisaties, die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt. Door de 
ervaringen, praktijkvoorbeelden en kennis vanuit diverse velden uit te wisselen, kunnen 
deelnemers van en met elkaar leren. De Lerende Netwerken zijn interactieve 
bijeenkomsten waarbij men niet alleen kennis en ervaring ‘haalt’, maar ook ‘brengt’. 
  
Programma* 
09.30 uur                           Ontvangst 
10.00 – 10.30 uur             Keuze uit verschillende lezingen 
10.30 – 11.15 uur             Plenair, laatste landelijke ontwikkelingen Sport en Bewegen in 
de Buurt, met 
                                             aandacht voor de Kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches 
11.15 – 12.15 uur             Keuze uit verschillende workshops 
12.15 – 14.00 uur             Lunch en netwerken (ronde tafel gesprekken) 
14.00 – 14.30 uur             Keuze uit verschillende lezingen 
14.30 – 15.30 uur             Keuze uit verschillende workshops 
15.30 uur                           Afsluitende borrel 
* onder voorbehoud 
  
Informatie over de inhoud van de verschillende lezingen en workshops is te vinden op 
www.sportindebuurt.nl  en twitter @sportindebuurt. 
  
De bijeenkomst is bedoeld voor: 

 buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of coördinator buurtsportcoaches; 

 deelnemende gemeenten aan de Brede Impuls combinatiefuncties (ambtelijk en 
bestuurlijk); 

 betrokkenen bij de inzet van een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris als 
lokale samenwerkingspartner uit bijvoorbeeld een van de sectoren zorg & welzijn, 
buitenschoolse opvang, onderwijs of het bedrijfsleven. 

  
Waar?: voor de regio Noord-Holland: Velsen Zuid, Skiplanet op 2 oktober 2014 ** 
 
**  aansluitend vindt een bijeenkomst Gehandicaptensport plaats, georganiseerd door  

NOC*NSF. Voor meer info zie de site van NOC*NSF. 
  

http://www.sportindebuurt.nl/
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Aanmelden kan via http:\\www. Sportindebuurt.nl. Aan de deelname zijn geen kosten 
verbonden. 
Na aanmelding ontvangt men uiterlijk een week voor de bijeenkomst het definitieve 
programma en een routebeschrijving. 
 

TipHeiloo 
 

TipHeiloo is een online ontmoetingsplaats voor mensen, die 
hulp nodig hebben en kunnen bieden. Het is dus een soort 
marktplaats waar aangeboden hulp kan worden gevonden of 
gevraagd. Een initiatief van het VIP, TipHeiloo is te bereiken 
via www.tipheiloo.nl.  
 

Gewoon Doen! 
 
Dit is een ander initiatief van het VIP samen met SWH Heiloo. Het sluit aan bij initiatieven 
elders in het land en heeft tot doel vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor 
iedereen. Er wordt hierbij samengewerkt met de GGZ, Esdégé Reigersdaal/de Stolp en de 
gemeente Heiloo.  
Het VIP zoekt leuk en passend vrijwilligerswerk voor mensen die daarbij even een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er wordt een inventarisatie gemaakt van wensen 
en talenten, en gekeken op welke punten er eventueel begeleiding nodig is. Belangrijk 
voor het succes van de vrijwilliger maar ook voor u als sportvereniging. 
 
Aanmelden kan per telefoon: 06 18555797 (dinsdag en donderdag) 
of e-mail: vrijwilligers@welzijnheiloo.nl. 
 

Stagiaires en de SportRaad 
 
De sollicitaties van studenten  van de HvA voor een stageplaats binnen de SportRaad Heiloo 
komen al weer regelmatig binnen. Behalve deze is er ook een categorie studenten, vooral  2e en 
3e jaars CIOS, Horizon College en Inholland, die meer de praktische kant van de leerstof  als 
opdracht hebben.  

De SportRaad beraadt zich nu om voor deze studenten als stagebureau te 
gaan functioneren. Zij beschikt al over de daarvoor vereiste Calibris 
certificering.   

Omdat de stage uren hoofdzakelijk overdag worden ingevuld kan in dat geval m.b.t. de 
SportRaad worden gedacht aan het leren assisteren bij en uiteindelijk verzorgen van de 
Sport@School lessen. Ook het organiseren van clinics en toernooien  kunnen als opdracht tijdens 
deze periode gegeven worden.   
 
In geval wordt besloten ook daadwerkelijk als stagebureau te gaan functioneren, betekent  dit 
voor de leden van de SportRaad een mogelijkheid om van deze studenten gebruik te maken. 
Tijdens hun stageperiode dienen de studenten te worden begeleid door een gekwalificeerde 
persoon van de vereniging, die ook de verantwoordelijk is voor de invulling en het verloop van 
het praktische deel van het programma.  
 
Nadere berichten volgen. 

mailto:vrijwilligers@welzijnheiloo.nl
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Platform Sport en Bewegen voor MMEB 
 

MMEB staat voor Mensen Met Een Beperking en het Platform dient om een zo breed 
mogelijke doelgroep te bereiken. De doelgroep kan in 3 categorieën beperkingen 
worden opgedeeld t.w.  lichamelijk, verstandelijk en psychisch. 
 
In Heiloo bieden HSV (veldvoetbal), Stichting Gehandicaptensport (zwemmen), Stichting 
Sport Lijf (individuele begeleiding) , Tennis Club Heiloo United (tennis clinics) en de 
SportRaad (werkgroep G-bowlen) mogelijkheden voor deze mensen.  
 

 
 

Uit de eerste contacten, die de SportRaad had met de verschillende organisaties en 
instanties bleek,  dat het best wel lastig is om mensen met een beperking te traceren.  
Dus ook om vast te stellen welke mogelijkheden en beperkingen er dan zijn. Ondertussen 
kreeg de SportRaad meerdere signalen uit andere sportverenigingen, die wel 
geïnteresseerd waren om ook een clinic voor deze groep mensen te  organiseren. Het 
was hen echter niet duidelijk hoe dat aan te pakken. Een belangrijke oorzaak daarvan is 
het ontbreken van een centraal info punt. 
 
 
 

De Sportraad krijgt regelmatig aanvragen van studenten  
voor een stage plaats. Met Kevin Kraakman - 3e jaars 
student Hogeschool van Amsterdam – werd een geschikte 
kandidaat gevonden om een  onderzoek te verrichten naar 
de mogelijkheden van zo’n info punt c.q. platform. Kevin 

heeft hiervoor verschillende  sportverenigingen, instanties en particulieren geïnterviewd. 
Het resultaat was een adviesrapport m.b.t. mensen met een verstandelijke beperking . 
Kevin zal in september het rapport ter afronding van zijn stageperiode presenteren aan 
de Sportraad. Een vervolg van dit adviesrapport is al verzekerd. Nieuwe studenten zullen 
tijdens het schooljaar 2014-2015 in het kader van een vervolgstage de adviezen uit het 
rapport naar de praktijk gaan vertalen. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat het platform 
over zoveel mogelijk informatie gaat beschikken.  Informatie enerzijds over hoe de 
mensen met de beperking zijn te bereiken. Anderzijds informatie t.b.v. deze mensen zelf,  
maar ook instanties, scholen, de gemeente, particulieren en bedrijven, zodat zij 
gemakkelijker de weg weten te vinden m.b.t. de mogelijkheden op het gebied van Sport 
en Bewegen in de regio  Heiloo-IJmond. 
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Stichting KEES heeft inmiddels aangeboden om individueel geinteresseerde 
sportaanbieders  financieel te ondersteunen als zij  iets voor MMEB willen organiseren. 
Een aanvraag daarvoor kan bij de Stichting worden ingediend. 
Ontwikkelingen m.b.t.het platform zijn te volgen op de website van de SportRaad Heiloo. 
(www.sportraadheiloo.nl). 

Sportgala Heiloo 
 
Een werkgroep van de SportRaad is al enige maanden bezig met de uitwerking van een 
vorm voor het sportgala 2014 en volgende jaren. 
Als voorwaarde is gesteld dat een financieringsvorm moet worden gevonden waarmee 
voor de komende jaren een volwaardig Sportgala kan worden neergezet dat zichzelf 
financieel bedruipt.  
Of dit gaat lukken is nog onzeker. Plannen zijn er en een deel van de financiële dekking is 
ook al gevonden, maar het blijkt in deze tijd een lastige opgave om sponsoren te vinden.  
De komende weken moet duidelijk worden of Heiloo de komende jaren verzekerd kan 
zijn van een sportgala. 

SportRaad en Heiloo Energie 
 
Heiloo Energie en SportRaad Heiloo hebben de handen ineen geslagen en zijn opzoek 
gegaan naar mogelijkheden om de sport in Heiloo te verduurzamen en tegelijkertijd 
kostenbesparingen te realiseren. 
Heiloo Energie is een burgerinitiatief met als doelstelling het stimuleren en realiseren 
van energiebesparing, productie van duurzame energie en stimuleren en realiseren van 
duurzame ontwikkeling in het algemeen (voor informatie: www.heilooenergie.nl).  
 
Gezamenlijke inkoop energie 
Als eerste stap is onderzocht of er voordelen waren te behalen op het gebied van de 
inkoop van energie. Tezamen met een aantal verenigingen hebben we marktpartijen 
benaderd. Uiteindelijk bleek dat SportStroom het beste aanbod kon doen. Ondertussen 
heeft 1 vereniging al een flinke besparing gerealiseerd door over te stappen naar 
Sportstroom, zal een aantal verenigingen mogelijk overstappen bij afloop van het huidige 
contract en is ook bespaard door in onderhandeling de voordeligere tarieven te noemen. 
 
Project Sportieve Energieprestaties 
Een tweede stap, die is gezet, is het project Sportieve Energieprestaties. Heiloo Energie 
heeft een projectplan opgesteld met als doelstelling een reductie van het 
energieverbruik van een 5-tal sportverenigingen met 20%. 

 
Het plan bestaat uit de volgende stappen: 
1. Monitoring van huidig energieverbruik met behulp van 

slimme meters 
2. Uitvoering van een energiescan en identificeren van 

energiebesparende maatregelen 
3. Opstellen van een energie bespaarplan, met concrete voorstellen voor vervanging 

van bepaalde apparatuur en/of het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. 
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Het opgestelde plan is inmiddels voorgelegd aan de gemeente en wordt nader 
besproken. 
 
Sportverenigingen, die participeren in het project kunnen gebruik maken van uitgebreide 
expertise en het netwerk van Heiloo Energie, maar zullen zelf ook een bijdrage aan het 
project moeten leveren. 
 
Na de zomervakantie wordt met de sportverenigingen, die al eerder hun interesse 
hebben getoond voor dit project, weer contact gezocht. Maar ook anderen kunnen hun 
interesse nog kenbaar maken via sportraadheiloo@live.nl. 
 
Energieopwekking 
Naast besparingen op inkoop en verbruik, wordt gekeken naar de mogelijkheden, die 
sportverenigingen en sportaccommodaties bieden op het vlak van energieopwekking. 
Primair wordt de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op 
sportaccommodaties van verenigingen, gemeentelijke sportaccommodaties en op 
gymzalen onderzocht. In dit verband wordt er al concreet met 2 verenigingen gesproken. 
Dit zijn complexe projecten, maar er lijken zeker mogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld 
participatie vanuit SportRaad leden of door inwoners van Heiloo.  
  

Melden evenementen 
 
Voor de sportverenigingen bestaat de mogelijkheid om hun evenementen vooraf bij de 
SportRaad te melden (sportraadheiloo@live.nl). Vervolgens zullen deze worden 
opgenomen in de evenementenkalender van de SportRaad.  
 

Sporthal (ingezonden bericht gemeente Heiloo) 
 
Zoals u wellicht weet moet de gemeente Heiloo bezuinigen. Daarom heeft het college 
begin 2014 besloten om eind 2014 / begin 2015 over te gaan op onbemand verhuur van 
de sporthal. De exacte datum moet nog worden bepaald. 
Onbemand verhuur houdt in dat er geen beheerders meer werkzaam zijn. Verhuur 
(contract), toegang, veiligheid, schoonmaak en onderhoud worden op een andere 
manier geregeld. 
De SportRaad wordt nauw betrokken in het meedenken op welke wijze zaken kunnen 
worden aangepast. Zodra de ingangsdatum en alle veranderingen duidelijk zijn worden 
deze ook met de verenigingen gecommuniceerd. 
 

  

mailto:sportraadheiloo@live.nl


9 
 
 
 

Buurtsportcoach Heiloo 
 

Zoals inmiddels bekend zal zijn is met de persoon van Pascale de 
Hoogh de buurtsportcoach van Heiloo aangesteld. Zij zal zich in 
dienst van SportAlkmaar voor de burgers van ons dorp gaan 
inzetten. 
Voorde SportRaad was dit een belangrijke stap in de ontwikkeling 
naar een concreet sport en bewegen beleid in Heiloo, waarvoor 
al weer enige tijd geleden de aanzet werd gegeven. De SportRaad 
heeft zich steeds beijverd voor het tot stand komen van dit 
beleid. Samen met de sportverenigingen en maatschappelijke 
organisaties heeft zij input gegeven voor de gemeentelijke 

Startnotitie Sport en Bewegen , die nu in de implementatiefase gaat gekomen. 
 
De SportRaad heeft al kennis gemaakt met Pascale en afgesproken werd, dat een nauw 
contact zal worden onderhouden om ideeën en ervaringen uit te wisselen.     
 
      


