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Vitaal Sportbeleid
Voorstellen nieuwe wethouder

Sportcafé

Mijn naam is Hannie van der Wal, de nieuwe

18 oktober

wethouder Sport. Ik vind het bijzonder leuk
om sport in mijn portefeuille te hebben in
deze mooie gemeente. Sinds mijn start heb
ik al met een groot aantal sportverenigingen
kennisgemaakt. Waddinxveen bruist van de
vele sportieve activiteiten en dat is mooi.
Zelf heb ik in het verleden taekwondo
beoefend en aan hardlopen gedaan, maar ik
mag ook graag op de bank aan sport
”beleving” doen.
In ons coalitieakkoord Samen Verantwoord
Vernieuwen zetten we in op het bundelen
van krachten. Wij willen graag dat verenigingen onderzoeken op welke terreinen zij

Het derde sportcafé van dit jaar is
op donderdag
18 oktober
van 17.00 uur
tot 19.00 uur bij
Schaatsvereniging De Gouwestreek,
locatie voormalig WSE voetbalveld aan het
eind van de Willem de Rijkelaan, Waddinxveen. Er zijn presentaties over de
webapptool ‘samenlevingsparticipatie’,
beweegprogramma ‘lekker in je lijf’ en
duurzaamheid. Graag tot dan!

kunnen samenwerken. Met als doel: een win

Is uw sportvereniging al rookvrij?

-win situatie, zonder dat dit de eigenheid

Binnen de sportverenigingen zijn meestal

van uw vereniging raakt.

veel kinderen actief. Door langs de kant, het

Daarnaast willen we u graag ondersteunen

terras en op de tribune niet te roken wordt

bij het vinden van meer verbinding tussen

het goede voorbeeld gegeven aan de kin-

het onderwijs en uw vereniging. Jong

deren. Wij zijn voorstander dat activiteiten

geleerd is immers oud gedaan. We zijn allen

voor de jeugd zo veel mogelijk rookvrij

gebaat bij een gezonde jeugd, die veel en

worden georganiseerd.

graag beweegt. Ook gaan wij ons deze col-

Wilt u dit in uw vereniging nog in 2018? De

legeperiode voorbereiden op het nieuwe

Hartstichting kan hier een ondersteunende

sportakkoord. Ik kijk uit naar een fijne

rol in spelen, met filmpjes, materialen en

samenwerking de komende tijd!

kosteloze presentaties op locatie van uw
sportvereniging.
Immers: Een gezonde sportvereniging biedt
gezonde producten aan en is rookvrij.
Zie de website
https://rookvrijegeneratie.nl/materialen/

Hartelijke groeten, Hannie van der Wal.

Verklaring omtrent gedrag (VOG) is

Contactpunt

gratis

Om de aanmelding van vrijwilligersorgani-

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid
binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n
verklaring levert de vrijwilliger een bewijs
van goed gedrag. Hiermee wordt getoond
dat er geen veroordeling is geweest voor
ernstige delicten, zoals een zeden- of
geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s

saties in goede banen te leiden, is NOC*NSF
het contactpunt voor vragen over de procedure, de voorwaarden en natuurlijk over
preventief beleid. Zij helpen u graag op pad
naar een veilige omgeving binnen uw
sportorganisatie.
Meer informatie: https://www.nocnsf.nl/vog

Oproep om uw sportheld(en) te

maakt u het onderwerp seksueel grensover-

nomineren!

schrijdend gedrag bespreekbaar en geeft u

Op vrijdag 9 november 2018 wordt het jaar-

ook een signaal af dat u werk maakt van
veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap
richting een veilig sportklimaat binnen uw
organisatie.

lijkse Sportgala georganiseerd. Het evenement vindt plaats in de aula van het
Coenecoop College.
De Lionsclub Tsuytende roept alle Waddinxveners op hun favoriete Waddinxveense
sporter of sportvereniging van het afgelopen seizoen 2017/2018 te nomineren!
Het aanmelden kan via de website van de
sportverkiezingen:
www.sportgalawaddinxveen.nl.
Daar kunt u het digitale aanmeldingsformulier en de spelregels vinden, waarbij u
gevraagd wordt per nominatie een apart

Van vergoeding naar gratis
Onlangs heeft het ministerie van Veiligheid
en Justitie besloten het vergoeden van
VOG’s om te zetten in een regeling waarbij
vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties
onder voorwaarden een gratis digitale VOG
kunnen krijgen. Deze regeling duurt in ieder
geval tot 1 januari 2020 voor een maximum
van 100.000 VOG’s per jaar.
Voor meer informatie:
https://www.gratisvog.nl.

formulier te gebruiken en deze compleet in
te vullen, zodat het werk van de jury makkelijker en overzichtelijker wordt. U kunt
dus meerdere personen of teams nomineren

Sporten voor alle kinderen, ook bij

Uniek sporten

een beperkt inkomen

Op de website en in de app van Uniek

Of het nou paardrijden, voetballen of
zwemmen is, de gemeente vindt het
belangrijk dat kinderen de door hen gewenste sport kunnen uitoefenen. Dit geldt
voor alle kinderen, dus ook voor de kinderen waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben. Voor deze kinderen is er de
Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten extra, die de volledige contributie
voor 1 sport per jaar vergoed voor kinderen
t/m 17 jaar. Is er sportkleding nodig voor
het uitoefenen van de gekozen sport? Vraag
dan ook de Regeling Bijdrage Maatschappelijk Activiteiten basis aan. Dit is een standaard bedrag van € 105,- per jaar, dat vrij
besteed kan worden aan bijvoorbeeld sportkleding.

Sporten komen vraag en aanbod van aangepast sporten bij elkaar. Op deze plek vindt
zowel aanbieder, sportzoekende of ouder/
begeleider, informatie rondom aangepast
sporten. De website bestaat al enige tijd en
van diverse Waddinxveense verenigingen is
hier het aangepast sportaanbod op te vinden. Staat uw aanbod hier nog niet op? Meld
dan uw sportaanbod aan.
Voor u als sportvereniging is er op de website een pagina voor aanbieders met een
stappenplan te vinden. U kunt hier ook meer
lezen over het financieren van aangepast
sportaanbod, over accommodatieadvies en
over hoe en waar u vrijwilligers kunt werven
en bijscholen voor uw specifieke doelgroep.
Ook vindt u er communicatie- en promotieadviezen en leest u over de
ondersteuning die de sportbond u kan
bieden.
Zijn er toch nog specifieke vragen over aanbod of over de andere stappen in het aangepast sporten, dan kunt u contact opnemen met Marvin Straver, coördinator uniek
sporten,via het e-mail adres:

Hoe: Via deze link
https://www.waddinxveen.nl/inwoners/
onderwerpen-van-a-tot-z_42299/product/
minimaregelingen-2018_845.html
kunt u meer lezen over de verschillende minimaregelingen. U kunt hier onder andere
nagaan of u in aanmerking komt en vervolgens uw aanvraag indienen.
Heeft u als sportvereniging vragen hierover?
Neem dan contact op met Sarah Kastanja via
e-mail: s.kastanja@waddinxveen.nl

middenholland@unieksporten.nl.

BTW-besluit wordt Subsidieregeling
stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties
Onder voorwaarden kunnen gemeenten,
sportverenigingen en sportstichtingen tot
2019 de btw die aan hen in rekening wordt
gebracht bij investeringen in sportaccommodaties en sportmaterialen in aftrek
brengen. Door een uitspraak van het Hof
van Justitie vervalt deze mogelijkheid per
2019 om btw te verrekenen.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport wil de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties echter blijven
stimuleren. De nieuwe regeling beoogt
daarom de ontwikkeling en instandhouding
van sportaccommodaties en de aanschaf
van sportmaterialen te stimuleren voor
sportverenigingen en sportstichtingen, waar
de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.
Hoewel de verbreding van de btwvrijstelling de aanleiding gaf tot het opstellen van deze subsidieregeling wordt niet
één op één gesubsidieerd voor de gevallen
waar voorheen de mogelijkheid tot btwaftrek was. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de huidige btw-regeling.
De regeling richt zich op amateursport voor
de lokale gebruiker.
Exploitatielasten moeten voor deze regeling
gesplitst worden in onderhoud (verven,
schoonmaken, daken, enz.) en overige lasten (gas, water, elektra). De overige lasten
komen niet in aanmerking voor de subsidie.
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door
de Dienst Uitvoering Subsidies en Instellingen (DUS-I) van ministerie van VWS. De
kosten kunnen gedeclareerd worden door
middel van indiening van facturen of offer-

tes van minimaal € 25.000 (dit is het bedrag
inclusief BTW). M.n. voor grootonderhoud is
het advies om dit z.s.m. in kaart te hebben
en evt. met een offerte in te dienen. De
eerst mogelijke datum dat dit kan is 2 januari 2019.
Vragen stellen kan via DUS-I. Link te vinden
op de site:
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering
-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

