Beste ouder/verzorger,

Het nieuwe schooljaar is weer een feit. De deuren zijn weer geopend en na een prachtige en vooral warme
zomer mogen we weer uitgerust van start. Ook onze sportverenigingen zijn stilletjes aan weer begonnen, dus
tijd om onze conditie weer te verbeteren en lekker bezig te zijn met wat we allemaal graag doen… sporten! Via
deze nieuwsbrief zullen wij jullie weer up-to-date proberen te houden over de ins en outs op sportief vlak
zowel op school als bij onze sportverenigingen. Veel leesplezier!

Gymkleding
Nu het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan zullen ook de
gymlessen van uw kind/kinderen weer starten. Net zoals
voorgaande schooljaren zal er weer worden gecontroleerd op het
dragen van sieraden tijdens de gymlessen. Het is tijdens de
gymlessen namelijk niet toegestaan om sieraden te dragen
(uitzondering knopoorbellen). Deze regel hanteren wij om verlies of
materiële schade aan de sieraden en lichamelijke schade te
voorkomen! Wij willen u daarom vragen om uw kind/kinderen geen
of zo min mogelijk sieraden om te laten doen tijdens dagen dat ze
moeten gymmen.
Heeft uw kind sieraden die moeilijk te verwijderen zijn zoals leren armbandjes e.d. dan dienen deze te worden
afgedekt met bijvoorbeeld een zweetbandje. Let wel op dat het betreffende sieraad volledig afgedekt moet
zijn.
Verder zal er ook gecontroleerd worden op het dragen van sportkleding/sportschoenen. Dit doen wij om
hygiënische redenen maar ook voor de veiligheid van uw kind. Kinderen die niet voldoen aan bovenstaand
bericht zullen de betreffende gymles niet mee kunnen doen. Wij hopen daarom ook dat u als ouder/verzorger
hier rekening mee houd.
Ook willen wij u vragen om op de dag dat uw kind gymles heeft, uw kind gemakkelijke kleding aan te trekken.
Op deze manier kunnen kinderen zich snel en zelfstandig omkleden.
Wij hopen op uw medewerking.

Oproep aan sportieve dames!
HEEZE-LEENDE - Meiden- en vrouwenvoetbal, de snelst groeiende sport in Nederland van de afgelopen jaren.
Om een goede aanwas voor de vrouwenteams te garanderen, hebben RKSV Heeze en DOSL de handen ineen
geslagen. Beide verenigingen hebben in de achterliggende periode verkennende gesprekken gevoerd over een
samenwerkingsverband rondom het meiden- en vrouwenvoetbal.

Uit deze gesprekken is een projectgroep opgericht met een evenredige vertegenwoordiging vanuit beide clubs.
Deze projectgroep, bestaande uit Monique Moerenhout en Cees de Weijer van RKSV Heeze, en Wim van Weert
en Piet Philipsen van DOSL, heeft een plan van aanpak opgesteld hoe deze samenwerking kan slagen en een
gezonde basis kan bieden voor verdere groei van het meiden- en vrouwenvoetbal in onze gemeente. De
samenwerking gaat direct van start in het seizoen 2018-2019.
Kom jij RKSV Heeze/Dosl Dames 1 of dames 2
versterken of kom jij spelen in een van de
dames jeugdteams? Ken jij iemand die graag
wil komen voetballen en ben je opzoek naar
een leuk en gezellig team? Dan zijn RKSV
Heeze en DOSL uit Leende op zoek naar jou!
Heb je interesse, kom dan gezellig een keer
kijken of meetrainen met de voetballende
dames uit Heeze en Leende. Meer informatie
over het damesvoetbal is te vinden op de
websites van RKSV Heeze en DOSL. (bron:
www.heeze24.nl)

Alle kinderen mogen meedoen!
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Om te voorkomen dat kinderen
buiten boord vallen zijn er een aantal stichtingen die financieel bijspringen om die kinderen die het zo hard
nodig hebben mee te laten doen.
Herkent u zich in bovenstaand of kent u iemand. Dan verwijzen wij u graag
door naar de volgende sites voor meer informatie.
https://www.leergeld.nl/geldrop/ (let op ook voor Heeze-Leende)
https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Gratis VOG verklaring vrijwilligers
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 toont de vrijwilliger aan dat

hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s
maakt u het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft u ook een signaal af dat u
werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie.
Van vergoeding naar gratis
Vanwege deze positieve effecten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het
vergoeden van VOG’s per 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle
vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen. Hiermee is de
aanvraagprocedure enorm vereenvoudigd. Vrijwilligersorganisaties hoeven niet meer te declareren, maar de
vrijwilligers krijgen een digitale VOG-aanvraag direct gratis. Deze regeling duurt in ieder geval tot 1 januari 2020
voor een maximum van 100.000 VOG’s per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid
en Justitie.
Contactpunten
Om de aanmelding van vrijwilligersorganisaties in goede banen te leiden, zijn er contactpunten. Bij deze
contactpunten kunt u terecht met vragen over de procedure, de voorwaarden en natuurlijk over preventief
beleid. Zij helpen u graag op pad naar een veilige omgeving binnen uw organisatie. De contactpunten zijn:




Voor sportorganisaties: NOC*NSF
Voor andere vrijwilligersorganisaties: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

https://www.gratisvog.nl

Contact sportconsulenten
De sportconsulenten in Heeze-Leende houden zich bezig met sport in de breedste zin van het woord. Zo wordt
er aandacht besteed aan de gymlessen maar ook aan seniorensport, gehandicapten sport en
verenigingsondersteuning. Heeft u vragen omtrent sport of wilt u voor uw sportvereniging reclame maken voor
activiteiten/clinics neem dan gerust contact op met één van onze sportconsulenten.
Dominique Palmen: d.palmen@heeze-leende.nl
Joeri van Hoof: j.v.hoof@heeze-leende.nl

Met vriendelijke groet,

Sportconsulenten Heeze-Leende

