Nieuwsbrief voor sportverenigingen, januari 2018

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Beweegteam Woerden. Via deze
periodieke nieuwsbrief informeren we de sportverenigingen over
sportieve onderwerpen, zoals de aankondiging van evenementen, gemeentelijke
informatie of leuke activiteiten. Wilt u reageren op de inhoud van de nieuwsbrief
of heeft u zelf een bericht wat u graag wilt delen? Stuur dan een mailtje naar
linda@beweegteamwoerden.nl

Met trots presenteren wij: onze nieuwe website!

Klik hier om direct een kijkje te nemen op onze nieuwe site

Terugkoppeling sportcafé 'Meer sponsors in kortere tijd'
Woensdagavond 13 december 2017 hebben we in samenwerking
met het Sportoverleg, de gemeente Woerden en Team
Sportservice provincie Utrecht, een sportcafé georganiseerd over
sponsoring. Tijdens het sportcafé heeft Niels van Weert
(Sportservice Nederland) de aanwezigen geïnspireerd hoe zij hun
sponsoring op een verfrissende, eigentijdse wijze kunnen vormgeven. Vervolgens zijn we
met elkaar in gesprek gegaan over de bestaande sponsoractiviteiten bij de verenigingen en
zijn er tips gegeven waar je terecht kunt voor meer informatie over dit onderwerp.
Na het sportcafé is de aanmelding open gegaan voor de gratis cursus 'Meer sponsors in
kortere tijd' die Woerdense verenigingen kosteloos kunnen volgen. De cursus bestaat uit 4
woensdagavonden (31 januari, 28 februari, 21 maart en 18 april) waarbij in groepsverband
stap voor stap wordt toegewerkt naar een effectief sponsorbeleid. Wilt u uw verenigingen
hiervoor aanmelden? Stuur dan uiterlijk 24 januari 2018 een e-mail met uw aanmelding
naarlinda@beweegteamwoerden.nl
Wilt u meer weten over dit sportcafé? Lees en bekijk de presentatie terug via de
websitewww.beweegteamwoerden.nl

'Sportovrleg zkt nwe ledn!'
Het Woerdense Sportoverleg is op zoek naar
nieuwe leden, die het leuk zouden vinden om mee
te denken met het Woerdense sport- en beweegbeleid. De voorkeur gaat hierbij uit naar
inwoners van Kamerik en Harmelen.
Het Sportoverleg is een adviesorgaan dat bestaat uit Woerdenaren met verschillende
(sport)achtergronden. Zij zijn onafhankelijk én deskundig op het gebied van spelen, sporten
en bewegen. Het overleg vindt 6 keer per jaar plaats op maandagavond in een ruimte van
de gemeente Woerden. Tijdens deze vergaderingen wordt het wel en wee van de
Woerdense sport besproken en indien gewenst wordt er (gevraagd en ongevraagd) een
advies uitgebracht aan de gemeente over het sportbeleid.

De vergaderingen van het Sportoverleg zijn open voor gasten. Geïnteresseerden zijn van
harte welkom een keer een bijeenkomst bij te wonen. De eerste vergadering staat gepland
op maandagavond 15 januari van 20.00 tot 22.00 uur. Wilt u een vergadering bijwonen of
meer informatie? Mail dan naar sportoverleg@woerden.nl.

Over welke thema's wilt u geïnformeerd
worden in 2018?
Het Beweegteam organiseert elk jaar een aantal thema-avonden
over uiteenlopende onderwerpen. Momenteel worden de onderwerpen gekozen voor de
thema-avonden in 2018. Omdat we met de thema-avonden graag tegemoet komen aan de
informatiebehoefte van de verenigingen, willen we u uitnodigen uw wensen of vragen met
ons te delen, door een e-mail te sturen naar Linda Oskam,
via linda@beweegteamwoerden.nl.
Alvast bedankt voor uw input en graag tot ziens bij (één van) onze thema-avonden!

Hebben jullie al goede voornemens?
Doe dan in februari/maart 2018 mee met de
uitdaging 'IkPas'
IkPas is een jaarlijks terugkerende actie in Nederland waarbij tijdelijk geen alcohol wordt
gedronken. Bijna elk land heeft wel een soortgelijke actie, bijvoorbeeld Dry January in
Engeland en OcSober in Australië. Ze hebben allemaal dezelfde insteek: gezamenlijk een
periode het alcoholgebruik op pauze zetten en te ervaren wat het met je doet. In Nederland
kent de actie 2 varianten: de 40-dagen actie tijdens de traditionele vastenperiode tussen
carnaval en Pasen. Deze keer is dat van woensdag 14 februari 2018 tot en met zondag 25
maart 2018. De 30-dagen actie begint altijd op 1 maart en duurt dan tot en met 30 maart
2018.
In 2018 wil de gemeente Woerden weer aan de actie meedoen en we hopen dat ook een
aantal sportverenigingen op deze manier bewust aandacht besteedt aan alcoholgebruik.
Alcohol hoeft in deze periode uiteraard niet verboden te worden in de kantine, maar als het

bestuur, een team of een aantal individuele sporters aan deze actie meedoen, kan dit wel
leiden tot meer aandacht voor (bewust en onbewust) alcoholgebruik. Doen jullie ook mee?
Meld je aan bij Linda Oskam, via linda@beweegteamwoerden.nl

Agenda
* 15 januari - Vergadering Sportoverleg Woerden
* 14 februari - 30 maart - IkPas
* 24 maart - Sport- en gezondheidsmarkt in het centrum van Woerden

Copyright © 2018 Beweegteam Woerden
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij het Beweegteam bekend bent als sportof beweegaanbieder in de gemeente Woerden.
Beweegteam Woerden
Rembrandtlaan 2
Woerden, Utrecht 3443 EG
Netherlands
Add us to your address book

Wilt u uw contactgegevens aanpassen? U kunt uw profiel beheren of uitschrijven
van de mailinglijst.

