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In deze nieuwsbrief lees je wat er allemaal de komende tijd te doen is in Vlaardingen en lees

je de updates rondom ViB. Zo staan er verschillende activiteiten gepland voor de komende

tijd, delen we een vacature voor een Docent Bewegingsonderwijs, geven we de eerste

update over het Vlaardings sportfeest, delen we interessante informatie voor sportaanbieders

en nog veel meer! Lees dus snel verder!

Website Vlaardingen in Beweging  
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Vacature Docent Bewegingsonderwijs
Ben jij als Docent Bewegingsonderwijs op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan ben je bij

ons aan het juiste adres! 

Wij zijn en jong, energiek, deskundig team van LO docenten met een kantoor centraal in

Vlaardingen waar je je collega's kan ontmoeten. #TeamViB is een organisatie waarin we

samenwerken, een team zijn en iedereen geloof in de kracht van sport! Wil jij deel uitmaken

van het team? Solliciteer dan direct!

Bekijk hier de vacature  

 

https://link.enormail.eu/d/c/2843eb9598?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb9598?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb5458?c=
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Jeugdsport

Uw sportaanbod bij het Vlaardings
Sportfeest?!

Op vrijdag 19 augustus 2022 (de laatste dag van de zomervakantie) organiseren we voor de

tweede keer het Vlaardings Sportfeest. Kinderen van 3 t/m 8 jaar kunnen die dag het

Vlaardingse sport- en beweegaanbod uitproberen. Met als doel dat meer Vlaardingse jeugd

structureel gaat bewegen. Wij nodigen alle Vlaardingse sportaanbieders van harte uit om bij

deze dag (in en rondom de Polderpoort) aanwezig te zijn om hun aanbod te promoten.

Ook aangepast sportaanbod kunnen kinderen (3 t/m 18 jaar) op deze dag uitproberen. Bent u

met uw sport(aanbod) aanwezig? Stuur onze verenigingsadviseur Suzanne

(suzanne@stichtingvib.nl) dan voor 1 juni een e-mail om dit te laten weten, zij vertelt u graag

meer over deze dag! 

Vlaardings Sportfeest  

 

https://link.enormail.eu/d/c/d8634eadb8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb5458?c=
mailto:suzanne@stichtingvib.nl
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb5458?c=
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Het afgelopen schooljaar hebben veel

Vlaardingse kinderen meegedaan aan

jeugdsport. Hier vallen de

schoolsporttoernooien en de jeugdclinics

onder. Totaal hebben er 851

basisschoolkinderen meegedaan aan

schoolsporttoernooien. De populairste

schoolsporttoernooien waren het

voetbaltoernooi, het hockeytoernooi en het

zaalhandbaltoernooi.

De clinics werden door 205 kinderen

bezocht. De meeste kinderen kwamen af op

de dansclinic, de voetbalclinic en de

schermclinic. Ben je benieuwd welke

schoolsporttoernooien en jeugdclinics er

nog worden gegeven? Kijk dan op onze

website!

Jeugdsport  

 

Westwijk Kids
SportCursus
Deze week is het project Westwijk Kids

Sportcursus van start gegaan. Dankzij een

financiële bijdrage uit het sportakkoord

kunnen kinderen van basisscholen IKC

PWA, IKC De Schakel, IKC De Wereldwijzer

en Johannes Calvijn gratis kennismaken

met sporten van 3 sportverenigingen uit de

westwijk: sc Twist (handbal), DVO '32

(voetbal) en Vlaardingen Captains

(basketbal). Met kennismakingscursussen

van steeds 5 weken leren de kinderen de

komende 1,5 jaar de sport en de vereniging

kennen met als doel dat zij de verenigingen

makkelijker weten te vinden en lid worden.

Vakleerkrachten Sven (ViB) en Tim (De

Schakel) zijn de coördinatoren en

kartrekkers van dit project. 

https://link.enormail.eu/d/c/d8634eadb8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/d8634eadb8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/b89a9d3368?c=
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Meer informatie  

 

Laagdrempelig
sporten en bewegen
in Vlaardingen groot
succes
Voor Vlaardingers die weinig ervaring

hebben met bewegen, die na een lange tijd

weer willen gaan bewegen of mensen met

fysieke en/of mentale klachten, is de stap

om te gaan bewegen vaak erg groot. Welke

activiteit past bij mij? Kan ik dat wel? Is mijn

conditie wel goed genoeg? Of durf ik dat

wel alleen? Dankzij een bijdrage vanuit het

Vlaardings Sportakkoord kunnen

Vlaardingers gratis kennismaken met

verschillende laagdrempelige sport- en

beweegactiviteiten.

Lees hier meer!  

 

Lever je
sportspullen in!
Ben jij uitgekeken op je sportkleding, zit het

niet meer lekker of heb je bijvoorbeeld nog

een tennisracket, hockeystick of bal over en

wil je graag iemand anders de kans bieden

om te kunnen sporten en bewegen? Vanaf

nu kun je in Vlaardingen (tweede)hands

sportkleding en attributen inleveren bij

verschillende sportaanbieders. 

De sportaanbieders waar tot nu toe een

kliko staat waar je je sportspullen kunt

achterlaten zijn vv Zwaluwen, sv CWO, SC

Twist en Zwem- en recreatiebad de Kulk. 

https://link.enormail.eu/d/c/b89a9d3368?c=
https://link.enormail.eu/d/c/48ed359438?c=
https://link.enormail.eu/d/c/48ed359438?c=
https://link.enormail.eu/d/c/e8ba3d2968?c=
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Sportspullenbank  

 

Kies een Club
Geen geld voor de voetbalclub , muziekles ,

dansles , kickboksen , turnen of judo? Het

Jeugdfonds betaalt de contributie of het

lesgeld. Bel het Jeugdfonds voor hulp 088 –

8 800 888 (ma t/m vrij 9 – 21 uur) of vul het

formulier in via de website van Jeugdfonds.

Onze collega's van #TeamViB helpen je

graag verder! 

Jeugdfonds aanvragen  

 

Avond4daagse
Na 2 jaar een 'Home Edition' kan dit jaar

weer groots de Vlaardingse Avond4Daagse

plaatsvinden! Van maandag 13 t/m

donderdag 16 juni worden er door veel

kinderen en ouders weer een hoop

loopkilometers gemaakt. Meer informatie en

aanmelden vind je op deze

flyer of Facebook. 

Avond4Daagse  

 

Buitenspeeldag
woensdag 8 juni
Op 8 juni is weer het de Nationale

Buitenspeeldag. De buurtsportcoaches van

ViB zullen ook dit jaar bij verschillende

speelplaatsen aanwezig (zie overzicht) zijn

om spellen uit de buitenspeelinspiratie te

spelen. Voor een overzicht van nog meer

https://link.enormail.eu/d/c/e8ba3d2968?c=
tel:0888800888
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb5298?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb5298?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb5e58?c=
https://link.enormail.eu/d/c/28aa3659e8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/18335b9d28?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843eb5e58?c=
https://link.enormail.eu/d/c/d8634ea5e8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/b89a9e54a8?c=
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speelplekken kun je terecht op

onze buitenspeelkaart. 

Buitenspeeldag  

 

Een lintje voor een
sportvrijwilliger?
Sportvrijwilligers zijn goud waard. Loopt er

bij jouw vereniging iemand rond die zich al

jarenlang vrijwillig en op een bijzondere

manier inzet voor de maatschappij,

waaronder jouw vereniging? Dan kun je een

koninklijke onderscheiding aanvragen! Een

aanvraag voor de volgende de lintjesregen

op 26 april 2023 moet vóór 1 juli 2022 bij de

burgemeester zijn ingediend. 

Meer informatie  

 

Fonds Schiedam
Vlaardingen
vakantieactie
Verenigingen en stichtingen die komende

zomervakantie activiteiten voor jeugd

organiseren kunnen ook dit jaar weer een

aanvraag voor een financiële bijdrage

https://link.enormail.eu/d/c/28db346ea8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/b89a9e54a8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/b89a9e54a8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/d8129d4438?c=
https://link.enormail.eu/d/c/d8129d4438?c=
https://link.enormail.eu/d/c/e8ba34b5d8?c=
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indienen via de Vakantieactie van het Fonds

Schiedam Vlaardingen e.o. Van 1 mei t/m

17 juni 2022 kunnen de aanvragen worden

ingediend. Kijk voor meer informatie en het

aanvraagformulier op de website van het

Fonds. 

Fonds Schiedam Vlaardingen  

 

Inschrijven voor
Rabo ClubSupport
Clubs kunnen zich weer inschrijven voor

deelname aan Rabo Clubsupport.

Rabobank gelooft in de kracht van clubs,

stichtingen en verenigingen. Ze maken de

leden, buurt en de lokale samenleving

sterker. Rabobank steunt clubs met kennis,

netwerk en geld. Aanmelden voor Rabo

Clubsport kan tot 14

juni: https://www.rabobank.nl/leden/clubsup

port. Heeft jouw vereniging van

jouw Rabobank geen aanmeldcode

ontvangen? Mail dan

naar communicatie.zh@rabobank.nl

Rabobank ClubSupport  

 

Corona
compensatie
Verenigingen die tussen 1 november 2021

en 31 januari 2022 minimaal 10%

omzetverlies hebben geleden kunnen tot en

met 30 mei een aanvraag indienen voor de

TASO (Tegemoetkoming

Amateursportorganisaties COVID-19). Deze

regeling is enigszins versimpeld t.o.v. de

vorige tranches. Sportverenigingen die

huren van de gemeente zijn inmiddels door

https://link.enormail.eu/d/c/e8ba34b5d8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/d853b522b8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/d853b522b8?c=
mailto:communicatie.zh@rabobank.nl
https://link.enormail.eu/d/c/d853b522b8?c=
https://link.enormail.eu/d/c/98231d6668?c=
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de gemeente Vlaardingen

geïnformeerd over de TVS

(Tegemoetkoming verhuurders

sportorganisaties COVID-19) voor de

periode 1 november 2021 t/m 31 januari

2022. 

Website NOC*NSF  

 

Digitaal
vragenuurtje WBTR
Sinds vorig jaar is de nieuwe wet bestuur en

toezicht rechtspersonen (WBTR) van

kracht. Roept de invoering van de WBTR

nog prangende vragen op voor jouw

vereniging? Sluit dan aan bij het online

vragenuurtje van KliK Vrijwilligers op 15 juni

(19.30-20.30 uur) met Lars Hooning.

Aanmelden

via https://klikvrijwilligers.nl/academie/klik-

vrijwilligers-digitaal-vragenuurtje-wbtr. Alle

ins en outs van de WBTR weten? Check

dan de kennisbank van KliK Vrijwilligers en

bekijk het webinar dat wij eerder samen met

KliK en Hooning Consult organiseerden. 

Webinar Kennisbank  

 

Voorbereid zijn op
een crisis
Natuurlijk is het altijd beter om

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen,

maar dat lukt niet altijd en dan kan het

uitmonden in een ware crisis voor je

vereniging, club of organisatie. Organisaties

zijn vaak niet goed op een crisis voorbereid.

Op 22 juni (19.30-21.15 uur) organiseert

KliK Vrijwilligers een bijeenkomst voor

https://link.enormail.eu/d/c/98231d6668?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843e62228?c=
https://link.enormail.eu/d/c/28aa34ee18?c=
https://link.enormail.eu/d/c/2843e62228?c=
https://link.enormail.eu/d/c/e8ba34bbd8?c=
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besturen die ingaat op de rolverdeling bij

een crisis en wat je allemaal van tevoren al

kunt doen om goed te handelen, mocht het

een keer misgaan. 

 

Meer informatie  

 

Wordt deze nieuwsbrief niet goed getoond? Bekijk online. 
Deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Uitschrijven.
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