
 

Tips tijdens Corona 
 

• Op deze website vind je de meest recente 
informatie van de gemeente, incl. brieven en 
protocollen. 

• Lees hier over de top 10 corona issues voor 
sportclubs en een handleiding vol tips en 
aandachtspunten. 

• Er komen (gelukkig) steeds meer mensen naar jouw 
sportcomplex toe. Bekijk daarom eens deze vijf tips 
om je vereniging zo gastvrij mogelijk te maken. 

• Belangrijke informatie en goede voorbeelden voor 
sportverenigingen worden door NOC NSF geplaatst 
op voorclubs.sport.nl  

Samen-werken 
Dit is de laatste week om jouw vereniging op te geven voor deelname aan de activiteitenboekjes van meer Moerdijk. Er hebben zich al een 
mooi aantal verenigingen aangemeld, wat het totaalaanbod alleen maar ten goede komt. We willen graag óók jouw vereniging vermelden 
in het overzicht, dus schroom niet en geef je vereniging op via jeroen.strootman@senw-moerdijk.nl! Meer info is te vinden in de 
uitnodigingsbrief.  

Nieuwtje: de regeling Sportakkoord vanuit het Rijk is met een jaar verlengd tot en met 2022. Dit betekent dat we de mogelijkheid krijgen 
om ook voor 2022 een uitkering aan te vragen voor de uitvoering van het sportakkoord. Een jaar extra budget dus! Daarnaast wordt er 
zowel landelijk (nota gezondheidsbeleid) als in Moerdijk (preventieakkoord) gewerkt aan preventie en gezondheid, waarbij de link wordt 
gelegd met het sportakkoord. 

BN de Stem interviewde begin juni Stephanie Verdoolaege en Dennis François over het sportakkoord. Benieuwd? Lees hier het interview.  

Nieuwsflits 2.0 
  

Tijd voor de tweede nieuwsflits, waarin 
we ontwikkelingen en inspiratie delen! 
  

Save the date! Zet dinsdag 22 en 
donderdag 24 september alvast in je 
agenda. Als de coronamaatregelen het 
toelaten willen we op één van deze 
dagen live starten met de uitvoering 
tijdens de Nationale Sportweek! Hierover 
ontvang je later meer informatie.  
 

Sportieve groet,  
de Stuurgroep 

Veilig en gezond 
De werkgroep Veilig en Gezond is voor de eerste keer digitaal bij elkaar gekomen! We hebben kennisgemaakt en een eerste brainstorm 
gehouden over belangrijke onderwerpen rondom veilig en gezond sporten. 

Wil jij het sportklimaat binnen je vereniging optimaliseren en grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Mooiwerk Breda heeft een leerlijn 
sociale veiligheid. De GGD Academie verzorgt hierin een workshop voor vertrouwenspersonen van verenigingen. Ook heeft het Centrum 
Veilige Sport Nederland een tool ontwikkeld. High 5! Op naar een veilige sportcultuur’ is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers 
van sportverenigingen en helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  

 Online info-uurtje over subsidieaanvragen 

Vind jij het prettig om weer even opgefrist te worden wat betreft de verschillende subsidies en op welke wijze deze aangevraagd dienen te 
worden? Meer Moerdijk en de gemeente Moerdijk nodigen alle sportverenigingen uit om een online info-uurtje te volgen via Youtube. Dit zal 
plaatsvinden op donderdagavond 9 juli om 20:00 uur. Je hoeft je niet vooraf op te geven. Via deze link kun je de uitzending bijwonen. Tijdens 

de uitzending is het mogelijk om online vragen te stellen. Het gesprek is later nog terug te vinden op de website van meer Moerdijk. 

Sport en bewegen voor iedereen 
In de zomervakantie van 2019 is meer Moerdijk gestart met ‘meer Zomer’. De 
komende zomervakantie pakken we samen met Kansrijk Moerdijk, een initiatief 
van de directeur van De Toren in Zevenbergen, opnieuw groots uit! Het 
programma bestaat uit sociale, sportieve, culturele en educatieve activiteiten 
waar alle kinderen uit Moerdijk dicht bij huis aan kunnen deelnemen. Naast dit 
zomerprogramma komt er ook een speciaal programma voor deelnemers met 
een beperking en vergeten we ook de senioren niet! Vanaf begin juli kunnen 
kinderen zich individueel inschrijven op de website van meer Moerdijk! 

Ken je kinderen die niet kunnen sporten vanwege financiële redenen? Het 
Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie en/of sportattributen voor 
kinderen en jongeren. Neem hiervoor contact op met Jeroen Strootman van 
meer Moerdijk. 

 

 

 

Duurzame sportinfrastructuur 
Laat als vereniging je groene hart zien en je leden 
nemen het mee naar huis! Dit bleek uit een 
onderzoek van Avansstudenten, waarin zij 
onderzochten of een sportvereniging kan optreden 
als ambassadeur voor de energietransitie. Wil je 
meer weten wat jouw sportvereniging kan doen? 
Energiek Moerdijk helpt graag om een plan te 
maken speciaal voor jouw vereniging! 

Bekijk ook eens het stappenplan verduurzaming 
sportaccommodaties. Dit is een leidraad om in 6 
stappen jouw sportaccommodatie te 
verduurzamen.  

 
Het hebben en houden van vitale sportaanbieders 
Vanuit de sportlijn van de NOC*NSF biedt meer Moerdijk van 22 juni t/m 7 juli drie webinars aan met de volgende onderwerpen:  
‘Communiceren, juist nu! Maar hoe?’, ‘Financieel gezond de crisis door’ en ‘Ledenbinding, nu we elkaar op de club niet kunnen ontmoeten’. 
Per webinar kunnen maximaal 100 personen deelnemen. De kosten van de webinar worden betaald vanuit het Service budget van het 
Sportakkoord en niet van het Moerdijkse budget. Voor sportaanbieders is deelname dus gratis. Heb je interesse in één of meerdere 
webinars, stuur dan een email naar jeroen.strootman@senw-moerdijk.nl. 
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