
 

 

 

Beste Sportvrienden,  
 

Een  nieuw jaar met een nieuwe nieuwsbrief. 
In deze nieuwbrief aandacht voor de subsidie 
maatschappelijk inzet sportverenigingen, ALV en 
onze activiteiten voor de komende maanden. 
 
Ook kan er weer gestemd worden voor de 
Sportverkiezing Lochem! 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur Sportraad Lochem. 
 

 
 

Nieuwsbrief nummer 1 - 2019 
 

Subsidie Maatschappelijke inzet 
sportverenigingen 

 
Gaat uw vereniging dit kalenderjaar gebruik 
maken van deze subsidieregeling? 
De gemeente Lochem stimuleert verenigingen 
om sport- en beweegactiviteiten te organiseren. 
Hierbij gaat het om activiteiten die een breed 
maatschappelijk belang dienen en in 
samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties worden uitgevoerd. 
 
Waar moet je rekening mee houden? 
- Een aanvraag voor subsidie wordt gedaan 
uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit 
waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 
Binnen 6 weken zal er vervolgens een besluit 
worden genomen. 
- Sinds 4 juli 2017 zijn de subsidiebedragen 
verhoogd naar 1000, 1500 of 2000 euro 
- Sportverenigingen kunnen per kalenderjaar één 
keer subsidie ontvangen voor maatschappelijke 
inzet. 
- Een belangrijke voorwaarde om subsidie te 
krijgen voor een activiteit is dat je minimaal één 
maatschappelijke samenwerkingspartner hebt.  
 
Vernieuwend zijn is één van de criteria die 
meeweegt in de aanvraag. Er wegen echter meer 
criteria mee die uiteindelijk bepalen of en hoeveel 
subsidie er wordt toegekend. Het is dus wel 
mogelijk om voor eenzelfde activiteit in een ander 
kalenderjaar wederom subsidie te krijgen. 
 
Voordat u een subsidieaanvraag indient is het 
belangrijk dat u hierover afstemming hebt 
gezocht met de verenigingsondersteuner: Tom 
Kleissen via tomkleissen@sportraadlochem.nl 
 
 

AGENDA 
- 16 maart 2019 Sportverkiezing Lochem 
- 19 maart ALV & bijeenkomst over ‘Betaling 

aan vrijwilligers’ 
- 18-23 maart Opschoonweek 
 
Kijk voor méér cursusaanbod op: 
https://www.vrijwilligerscentralelochem.nl/ 
 

ALV & Betaling aan Vrijwilligers 
Op dinsdag 19 maart 2019 bij Hoeflo Harfsen 
organiseert de Sportraad Lochem haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden van 
de Sportraad Lochem zijn van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.  
 
Na het officiële gedeelte van de ALV zal de heer 
Jorrit Schotsman, notaris bij Tap & Van Hoff, 
uitgebreid ingaan op het thema "Betaling aan 
vrijwilligers". 
 
Mocht uw vereniging met deze problematiek te 
maken hebben en daarover eventueel vragen 
hebben, dan kunnen deze tot uiterlijk 19 februari 
2019 worden ingediend bij de 
verenigingsondersteuner.  
 
De heer Jorrit Schotsman zal eventuele vragen 
via zijn voordracht zo veel als mogelijk is trachten 
te beantwoorden. 
Na de pauze kunnen ook niet-leden van de 
Sportraad Lochem voor dit thema aanschuiven. 
 
Het e-mailadres van de verenigingsondersteuner 
is: tomkleissen@sportraadlochem.nl 
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Stemmen Sportverkiezing Lochem 2018 
Er kan ook dit jaar weer digitaal en per sms worden gestemd voor de publieksprijs en sportvrijwilliger van 
het jaar.  
 
Stemmen  
Tot en met 14 maart 18.00 uur kan er gestemd worden voor de Publieksprijs en de Sportvrijwilliger. Hoe je 
kan stemmen lees je op; http://sportverkiezinglochem.nl/ 
 
Let op! 
Je kunt 1 stem uitbrengen op een sporter of sportploeg. Hiermee bedoelen we de categorieën; 
SportTalent, Jeugdsportploeg, SportVrouw, SportMan en Sportploeg. 
En je kunt 1 stem uitbrengen per sms op een Sportvrijwilliger. 
 
Je bent natuurlijk zaterdag 16 maart 2019 van harte welkom bij de prijsuitreiking in zwem- en 
sportcentrum De Beemd te Lochem. De avond begint om 20:00 uur. Vanaf 19:00 uur word je  ontvangen 
met een kopje koffie of thee. Waarna om 20:00 uur het programma begint. 
Wel graag even aanmelden via info@sportverkiezinglochem.nl 
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Donateurschap voor (sport)stichtingen! 
Het blijkt dat steeds meer (sport)stichtingen die volgens de statuten geen lid kunnen zijn van de Sportraad 

Lochem wel de themabijeenkomsten bezoeken. Dat vinden we mooi, want daarmee kunnen we samen 

nog beter het belang voor Sport(verenigingen) versterken. Het is voor belanghebbende stichtingen vanaf 

nu mogelijk om donateur te worden voor een bedrag van minimaal € 20,-. Als donateur kan een stichting 

gevestigd in de gemeente Lochem gratis/voordeliger bijeenkomsten van de Sportraad Lochem blijven 

bijwonen. Voor niet-leden zullen kosten in rekening worden gebracht voor het bijwonen van de 

bijeenkomsten. 

 

Willen jullie als stichting donateur worden? Neem dan contact op met de secretaris van de Sportraad 

Lochem via secretaris@sportraadlochem.nl 

Conform artikel 5, lid 1 kent de Sportraad Lochem leden, donateurs en sponsoren 

Doe mee aan de Opschoonweek van 18 maart tot 23 maart binnen 

de gemeente Lochem! 
Op zaterdag 23 maart is alweer de 17e editie van de Landelijke Opschoondag, dan steken tienduizenden 

Nederlanders de handen uit de mouwen voor een schone buurt. 

 

Wat is de Landelijke Opschoondag? 

De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Hij vindt elk jaar in de laatste 

week van maart plaats. In 2019 is dit op 23 maart. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, 

de sportclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken. 

 

Zo doe je mee aan de Opschoonweek binnen de gemeente Lochem 

Ook dit jaar willen wij weer samen met de gemeente, Circulus Berkel en jullie in de week van maandag 18 maart tot 
23 maart de Opschoonweek organiseren. Jong en oud gaat samen aan de slag! Heeft u een eigen initiatief voor deze 
week? Of wilt u zich als vereniging, bewoner, school of scoutinggroep inzetten tijdens deze week? Meld u dan vóór 
1 maart 2019  aan door te mailen naar: s.boya@welzijnlochem.nl of bel 06-53559626 voor meer informatie. 
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Het bestuur van de Sportraad: 
Voorzitter: Vacant! 
Vice Voorzitter: Henk Hannessen 
Penningmeester: Herman Lensink 
Secretaris: Hans-Paul Simons 
Notulist: Hans-Paul Simons 
Accommodaties: Vacant! 
Sportiviteit & Respect: Betsy van Huizen 
Sponsoren: Vacant! 

 
Ondersteuning 
PR en communicatie: Arie Peters 
 
Mocht u interesse hebben om deel uit te 
maken 
van het bestuur of een geschikte kandidaat 
weten? Neem dan even contact op via 
secretaris@sportraadlochem.nl 
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