
 

 

18 januari 2014 

 

Gemeentelijke notitie Sport en Bewegen en Buurtsportcoaches  

Op 23 januari vindt er een overleg plaats tussen de gemeente en de SportRaad. Namens  de 

gemeente zullen wethouder Dellemijn, en Yvonne Groen en Carla Laan, beiden  van de afdeling 

Welzijn en Sport,  aanwezig zijn. Het hoofdonderwerp zal  de planning van het sportbeleid en de 

Buurtsportcoach zijn . De SportRaad zal tevens van de gelegenheid gebruik maken om kennis te 

maken met wethouder Dellemijn en om een toelichting te geven op haar plannen en activiteiten in 

2014.   

Op 10 februari zal op initiatief van de gemeente Heiloo  tevens een inhoudelijke bespreking  zijn 

m.b.t. de Buurtsportcoach . Voor deze bijeenkomst heeft de SportRaad, SWH  en SWJH een 

uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst zal door  Monique Poell van bureau Ne9eN worden begeleid. 

Onderwerp zullen o.a. zijn het werkgeverschap en het functieprofiel. 

   

Vacaturemarkt voor vrijwilligers 
 

Op zaterdag 15 februari, van 11:00 - 15:00 uur, organiseert het Vrijwilligers 

Informatie Punt Heiloo in winkelcentrum 't Loo de jaarlijkse vacaturemarkt 

voor vrijwilligers. Ook de SportRaad zal weer aanwezig zijn om te trachten 

enthousiaste vrijwilligers te werven voor een of meerdere van haar 

vacatures. 

 

Er zijn inmiddels geen stands meer beschikbaar. 

Daarom biedt de SportRaad  de aangesloten 

verenigingen de mogelijkheid  om van de SportRaad 

stand gebruik te maken om vrijwilligers te werven. 

 Indien hiervoor belangstelling is wordt de vereniging(en) verzocht informatie over de vacature(s) aan 

de SportRaad aan te leveren. Deze dient dan uiterlijk  1 februari a.s. in ons bezit te zijn. De SportRaad 

zal dan vervolgens  de vacatures presenteren in de stand en bundelen in een brochure ten behoeve 

van geïnteresseerden. 

 

Voor vragen over de vacaturemarkt en het inzenden van de informatie kunt u gebruik maken van ons 

e-mail adres: sportraadheiloo@live.nl. 

Mocht  u door het jaar heen uw vacatures onder de aandacht gebracht  willen hebben, dan kan dit 

via het vrijwilligers informatiepunt, zie http://www.vrijwilligersheiloo.nl/. 

Sport@School 
 
Het Sport@School project verloopt voorspoedig. Alle basisscholen krijgen lessen aangeboden in 6 

sporten, waaronder sinds december "kidsdance".  Binnenkort wordt gestart met bee-bal, dan wel 

honkbal bij DSH. 
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De SportRaad is bezig een nota voor te bereiden m.b.t. de verzelfstandiging van Sport@School. In 

februari wordt dit besproken met verenigingen, scholen en gemeente.  

Een derde activiteit van de SportRaad m.b.t. Sport@School is het uitvoeren van een 

vervolgonderzoek naar de sportparticipatie van lagere schoolleerlingen. Stagiair Inge de Moor zal dit 

uitvoeren in het kader van haar studie toegepaste psychologie. Het betreft een vervolg en verdieping 

van de vorig jaar uitgevoerde nulmeting. We hopen zo meer inzicht te krijgen in de sportdeelname 

en motieven om niet te sporten, dan wel te stoppen met sporten. Dit inzicht kan dan aanleiding zijn 

om activiteiten te ontplooien om meer jeugd (langer) te laten sporten. 

Ten slotte is de Sportraad in samenwerking met de Rotary bezig om het Sport@School project 

financieel te ondersteunen. Hierover leest u elders in de Nieuwsbrief meer. 

 

Onderzoek ‘Tolerantieklimaat Sportverenigingen’ – Art. 1 

Op initiatief van Art. 1 , het anti-discriminatiebureau voor de regio 

Noord-Holland Noord werd  door I&O een onderzoek uitgevoerd 

naar de sfeer en het tolerantieklimaat bij sportverenigingen. Art.1 is 

een zelfstandig orgaan, voor de regio NHN gevestigd in Alkmaar. De 

gemeenten zijn wettelijk verplicht het bureau financieel te steunen 

middels een bijdrage per inwoner.  Art. 1 houdt zich bezig met meldingen en registreert, onderzoekt 

en informeert. De oplossingen zijn aan de gemeenten en hun inwoners.                                                                            

M.b.t. het onderzoek werden de gemeenten gevraagd  de lokale verenigingen op te roepen deel te 

nemen. Heiloo heeft echter hiervan afgezien. Het wilde geen verwachtingen wekken m.b.t. de 

begeleiding in het geval van mogelijke knelpunten. Het onderzoek is gericht op verenigingsleden, 

ouders van jeugdleden, vrijwilligers en bestuurders, waarbij het bestuur van de verenigingen werd 

gevraagd het onderzoek te distribueren naar de betrokkenen. Voor de leden en ouders van 

jeugdleden was er een aparte vragenlijst. Het uiteindelijke doel van het onderzoek op dit thema is te 

achterhalen wat binnen sportverenigingen goed gaat en wat beter kan. De volgende sporten werden 

in het onderzoek betrokken: voetbal, tennis, zwemmen, turnen, volleybal en handbal. Hockey werd 

niet meegenomen omdat de sport niet in alle gemeenten wordt beoefend. Het veldonderzoek sloot 

op zondag 19 januari.  

15 Januari jl. had een delegatie van de SportRaad Heiloo een gesprek met de heer Luc Hofmans, 

directeur van Art.1. Doel van het gesprek was om enerzijds meer informatie over het onderzoek te 

verkrijgen. Anderzijds om te bezien in hoeverre de SportRaad een bijdrage zou kunnen leveren aan 

het onderzoek en indien gewenst aan een eventuele follow-up ervan. De response uit de regio wordt 

als  redelijk beoordeeld,  uit Heiloo was deze echter matig en alleen De Foresters deed mee aan de 

het ledenonderzoek. Medio februari komt er een concept verslag uit, waarover de SportRaad Heiloo 

zal worden geïnformeerd (ook over Heiloo specifiek).  De inhoud zal dienen als input voor de 

SportRaad voor eventueel volgende stappen. Nadere berichten hierover volgen t.z.t.. 
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Art.1 voerde in 2012 een vergelijkbaar onderzoek uit onder scholen. Dit jaar volgt nog een onderzoek 

naar gelijke behandeling van vrouwen en een onder vertrouwenspersonen. Het laatste om vast te 

stellen wat mis ging in de praktijk en wat daarvan kan worden geleerd.   

Rotary Club Heiloo en SportRaad Heiloo slaan de handen ineen. 

De PCC MaalwaterRun, die Rotary Club Heiloo al enige jaren 

samen met Atletiekvereniging Trias organiseert, heeft er vorig jaar 

een ‘Walk’ bij gekregen. Onder het motto: Heiloo in beweging 

hoopt Rotary Heiloo een bijdrage te leveren aan gezond bewegen 

door jong tot oud. De MaalwaterRun is een benefiet Run & Walk, waarvan de opbrengst ten goede 

komt aan  een sportief,  op de jeugd gericht doel.   

Op 13 april 2014 organiseert Rotary Club Heiloo samen met SportRaad Heiloo de zesde PCC 

MaalwaterRun. Het PCC is hoofdsponsor en laat zijn leerlingen meedoen aan de run. De opbrengst is 

dit keer  bestemd voor het Sport@School project, dat het na september van dit jaar zonder subsidie 

van het ministerie van VWS moet doen. Deze subsidie werd  voor maximaal 2 jaar verstrekt in het 

kader van haar programma Sport en Bewegen in de Buurt.  Naast een breed draagvlak voor 

continuering zal er dus ook een nieuwe financiering nodig zijn. 

Sport@School is een van de kernactiviteiten van de SportRaad Heiloo. Alle basisscholen en de 

meeste sportverenigingen in Heiloo doen er aan mee. Tijdens de gymnastieklessen brengen 

verenigingen hun  accommodatie, materialen, expertise  en enthousiasme in.  De kinderen van groep 

3 t/m 8 krijgen zo de kans kennis te maken met verschillende sporten en verenigingen . Het doel  is 

natuurlijk om de sportparticipatie van de jeugd in Heiloo te bevorderen.Vindt u als vereniging  ook 

dat de kinderen van de basisscholen tijdens gymlessen met diverse sporten bezig zijn en dat 

daardoor later in verenigingsverband gaan doen?  Maak dan uw (jeugd)leden attent op de Run 

&Walk en stimuleer hen om deel te nemen.  Er kan gekozen worden uit een run van 2, 4 of 10 km of 

een wandeling van 7 of 14 km. Reserveer zondag 13 april 2014! Run & Walk voeren langs 

interessante gebouwen en objecten in Heiloo en de mooie omgeving. Een routebeschrijving met 

korte uitleg van wat er te zien zal zijn, komt beschikbaar. Blijf dus op de hoogte en kijk op 

http://www.rotary.nl/heiloo/PCC_Maalwater_Run_en_Walk_Heiloo/  en/of www.sportraadheiloo.nl. 

Fraude gemeentegids.nl 

Dojo ’t Loo werd onlangs geconfronteerd met een poging tot  fraude m.b.t. haar verenigingsgegevens 

in de gemeentegids (gemeentgids.nl). Er werd meerdere keren telefonisch gevraagd  of de gegevens 

in de gids nog juist zijn en of deze in 2014 weer moeten worden vermeld. Kosten van vermelding: 

250 euro. Vervolgens zou  de vereniging een e-mail ter beoordeling van de gegevens ontvangen. 

Indien daarna niet wordt gereageerd wordt door gemeentegids.nl aangenomen dat het akkoord is en 

ontvangt men een nota. Dojo ’t Loo heeft de toegezegde  e-mail nog niet  ontvangen. Een eventuele 

nota zal niet worden betaald.  

Een nadere check op het internet leerde Dojo ’t Loo, dat het hier om pure fraude gaat. Wees dus 

gewaarschuwd!    

mailto:sportraadheiloo@live.nl
http://www.rotary.nl/heiloo/PCC_Maalwater_Run_en_Walk_Heiloo/


 
januari 2014          4 / 6 

E: sportraadheiloo@live.nl   W: www.sportraadheiloo.nl                                    
 

Verzelfstandiging Sportcentrum Heiloo 
 
In de raadsvergadering van 9 december 2013 is door de politieke partijen unaniem besloten  dat het 

Sportcentrum  Heiloo niet in een combi met het Baafje verzelfstandigd kan worden. 

De Sportraad en de direct betrokken verenigingen zijn van mening, dat verzelfstandiging van het 

sportcentrum een goede gedachte is maar dan niet in combinatie met het Baafje. Zo bezien kan het 

besluit van de Raad dus als een succes voor de SportRaad en de betrokken verenigingen worden 

beschouwd.  

Mede door de inbreng van de verenigingsvertegenwoordigers Frank Knegt ( Flashing) en Fons 

Morsch (Effect),  kon een goed onderbouwde presentatie vooraf worden ingebracht. Tevens werd 

ingesproken tijdens de commissievergadering van de politieke partijen. Beide acties hebben ertoe 

geleid, dat de PVDA een amendement indiende waar de andere partijen zich direct bij aansloten. 

Wat betekent  dit voor de toekomst? De verzelfstandiging van het Sportcentrum Heiloo is in principe 

akkoord, maar pas definitief nadat de uitkomsten  van een gedegen onderzoek (marktconsultatie) 

daar het groen licht voor zouden geven. De Sportraad is bereid als vertegenwoordiger van de 

betrokken verenigingen plaats laten nemen in de werkgroep Verzelfstandiging Sportcentrum. 

Het onderwerp zal echter pas na de verkiezingen van 19 maart weer op de agenda kunnen komen. 

Intussen zal de Sportraad en de verenigingen de diverse mogelijkheden van verzelfstandiging van het 

Sportcentrum Heiloo nader onderzoeken. 

Algemene Ledenvergadering 

Op woensdag 26 februari  wordt de eerste jaarvergadering van De Sportraad gehouden. De locatie 

van de jaarvergadering is het gebouw van Kleurenpracht naast de Sporthal. Wij willen graag onze 

werkzaamheden van het afgelopen jaar met u evalueren. Ook willen we afstemmen wat de behoefte 

van de leden zijn en hoe wij daarin in 2014 een rol kunnen vervullen. 

De agenda van de jaarvergadering wordt nog bekendgemaakt, maar u kunt in ieder geval 26 februari 

in uw agenda noteren.  

Structurering Sportraad 

De Sportraad heeft in een deels nieuwe setting de werkzaamheden gestructureerd. Na enige sessies 

zijn wij gekomen tot een aantal aandachtsgebieden en daaruit voortvloeiende activiteiten voor 2014. 

Vervolgens is e.e.a. verdeeld over de diverse bestuursleden. Deze werkverdeling zal als bijlage bij de 

stukken voor de jaarvergadering  worden gevoegd. 

Wij gaan ervan uit dat hierdoor meer structuur en focus komt in de zaken die wij als SportRaad willen 

oppakken. Wij hopen tevens, dat als gevolg hiervan de dienstverlening aan de leden (nog) beter zal 

verlopen. 
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Stichting MEE 

De Sportraad heeft contact gelegd met Stichting MEE. Deze Stichting probeert Wajongers bij 

verenigingen werkzaamheden te laten verrichten om zo de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen 

maken. In Alkmaar wordt hier uitgebreid mee gewerkt , tot volle tevredenheid. Wij willen ook in 

Heiloo inventariseren of er behoefte bestaat bij verenigingen om Wajongers werkervaring te laten 

opdoen. In Alkmaar worden de jongeren op de volgende taken ingezet: Barmedewerker, 

Administratief medewerker, Schoonmaken, Groenonderhoud, Kleine Klussen, Assistent Trainer, 

Scheidsrechter enzovoort. De vereniging dient een mentor ter beschikking te hebben, die de 

begeleiding van de Wajongers op zich neemt. Deze mentor wordt ondersteund door de Coördinator 

van de Stichting MEE. De Wajongers worden van 12 tot 16 uur ingezet bij de verenigingen. De 

SportRaad heeft het voornemen een bijeenkomst voor haar leden te organiseren waar een spreker 

van de Stichting MEE uitleg geeft over het aan het werk helpen van de Wajongers en waar alle 

eventuele vragen m.b.t. dit onderwerp kunnen worden beantwoord. Nadere berichten hierover 

volgen. 

 

Politiek café 5 maart – Fletcher Hotel Heiloo 
 
Net als 4 jaar geleden wordt er weer een Politiek Café georganiseerd in de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. De vorige keer waren er verschillende losse debatten 

in de weken voorafgaand aan de verkiezing, maar de politieke fracties hebben aangegeven daar 

liever 1 algemeen debat van te maken. Ondernemend Heiloo en de Gemeenteraadsgriffie nemen de 

organisatie op zich en er worden onder leiding van gespreksleider Leon Bouman stellingen 

ingebracht die het debat tussen de partijen stimuleert. Vanuit drie invalshoeken; wonen, werken, 

leven zullen vanuit Ondernemend Heiloo, de G5 (welzijn) en de SportRaad de verschillende stellingen 

aangeleverd worden. Dus als er nog goede suggesties zijn waarmee de politiek het vuur aan de 

schenen gelegd kan worden, meld ze aan de SportRaad (sportraadheiloo@live.nl). 

Politiek Café: 5 maart vanaf 19.30 uur in het Fletcher Hotel Heiloo. 

 
Overleg SportRaad met Heiloo Energie 
  
Heiloo Energie en de SportRaad zijn sinds kort met 

elkaar in gesprek om te bezien op welke manier 

samengewerkt kan worden. Daarbij wordt gedacht aan een aantrekkelijk aanbod voor verenigingen 

m.b.t. gezamenlijke inkoop van energie en/of besparingsadviezen. Ook wordt onderzocht of het 

interessant kan zijn om met verenigingen gezamenlijk zonnepanelen (PVDA-cellen) te plaatsen, al 

dan niet in het kader van een bredere actie om duurzaamheid in Heiloo te bevorderen. 
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Sportgala 2013 
 

Zoals al uitgebreid gecommuniceerd, heeft de SportRaad tot haar teleurstelling moeten besluiten om 

het sportgala 2013 niet door te laten gaan. 

Het bleek niet mogelijk om d.m.v. sponsoren de benodigde financiële middelen te verkrijgen. Daarbij 

was ook het aantal voordrachten te gering om tot een serieuze verkiezing te komen. Maar….. dit feit  

doet overigens niets af aan de prestaties van degenen die wel zijn voorgedragen! 

 

Inmiddels heeft op initiatief van de SportRaad een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken om 

te bekijken wat er moet gebeuren om volgend jaar wel weer een sportgala te kunnen organiseren. 

Nagedacht wordt over mogelijkheden om het financiële plaatje rond te krijgen en daarnaast wordt 

zeker ook onderzocht wat de reden zou zijn  geweest van het geringe aantal voordrachten. Het kan 

namelijk niet hebben gelegen aan de prestaties, want ook in 2013 hebben de sporters uit Heiloo 

weer op brede basis mooie resultaten laten zien. 

Mocht u, of uw vereniging, ideeën hebben of een bijdrage willen leveren aan de projectgroep 

Sportgala, dan houden wij ons zeer aanbevolen. Een mailtje naar sportraadheiloo@live.nl is genoeg. 

 
Sport & bewegen voor mensen met een beperking. 
 
De SportRaad kent een aantal verenigingen en instanties in Heiloo, waar mensen met een beperking 

kennis kunnen maken met sporten bewegen. Het idee is nu ontstaan  om deze samen te brengen 

onder een soort Sport Platform.  

Het kan zijn dat u hier al mee bezig bent. Of misschien heeft u interesse om hier iets meer over te 

vernemen. In beide gevallen  zouden wij graag daarvan op de hoogte worden gesteld via het 

bekende mail adres van de Sportraad. 
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