Presentaties/ Workshops 9e Leidse Sportcongres
1. Open Club/ Clubhuis de Derde Helft

Als Open Sportclub ben je een belangrijke schakel in het streven om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen
en te houden. Jouw club heeft een eigen identiteit, maar speelt ook een belangrijke rol in de omgeving of de wijk.
Door de mogelijkheden van de club maximaal te benutten kun je eraan bijdragen dat mensen met sport in aanraking
komen, maar ben je ook een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.
Clubhuis de Derde Helft kan een belangrijke rol spelen in de Open Club. Clubhuis de Derde Helft is een initiatief dat
zich richt op mensen vanaf 55-60 jaar. De sportclub wordt op een vast moment in de week dé plek waar ontmoet,
gesport, gezongen en bewogen wordt. In Leiderdorp is de Derde Helft een daverend succes bij Alecto en RCL.
Lutger Brenninkmeijer en Koos Koster (Alecto) staan garant voor een interessante workshop. Wie weet hebben we
straks in Leiden Open Clubs met Derde Helften!

2.

Ongelijkheid binnen de club
Deze workshop/presentatie is zeer geschikt voor de VertrouwensContactPersonen van jullie club. Uiteraard zijn ook
andere geïnteresseerden van harte welkom.
Sport is een fantastisch middel om mensen te verbinden en ook op de Leidse sportplekken komen veel mensen bij
elkaar. Jammer genoeg leidt dit wel eens tot spanningen tussen mensen en is er soms sprake van uitsluiting of zelfs
discriminatie. Wil je meer weten hoe je hier als club mee aan de slag kunt? Kom dan naar deze workshop/presentatie.
De sprekers hebben veel ervaring met hoe je ervoor kunt zorgen dat ook jouw club een sociaal veilige sportplek
wordt (of blijft).

3.

Besturen van je club; hoe kan het ook?
Het besturen van een sportclub is niet zomaar even wat. Je bepaalt samen met je collega-bestuurders het beleid van
de club en hebt het met elkaar over beleidsplannen, begrotingen, investeringen, contracten. Ze worden allemaal aan
de bestuurstafel besproken en vastgesteld. Ondertussen gaat de dagelijkse gang van zaken ook gewoon door:
scheidsrechters regelen, wie staat er achter de bar zaterdag en wie ontvangt de tegenpartij? En dan willen de bond, de
gemeente en de Buurtsportcoach ook nog iets van je. Dat zorgt voor best veel gedoe en misschien zelfs wel voor wat
stress. Werner ter Avest heeft al tientallen clubs geholpen om keuzes te maken en na te denken over wat wél bij de
club past, maar ook wat níet. Hij legt je graag uit hoe je keuzes maakt en ook hoe je hierbij geholpen kunt worden.

4. Politiek 2022: Ranking the sports
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Sport staat lang niet bij alle partijen prominent op de agenda,
terwijl er flinke uitdagingen liggen. De LSF maakte daarom een top 10 van sportopgaven in de stad en stuurde deze
naar alle Leidse politieke partijen.
In deze workshop, geleid door LSF-bestuurslid Joost van der Wal, kunnen de deelnemers in debat over de belangrijke
sportopgaven voor Leiden. Dit doen ze door de 10 sportopgaven te ‘ranken’ en vervolgens de belangrijkste hiervan te
bespreken met de in de workshop aanwezige raadsleden (of kandidaat-raadsleden). Dé kans om met lokale politici in
debat te gaan over sport, en wie weet: bij de verschillende partijen op de kaart te krijgen wat sportverenigingen écht
belangrijk vinden.
5.

Het Leidse Sportakkoord: een unieke mix van informatie en inspiratie!
Wel eens van het Leids Sportakkoord gehoord, maar nog geen idee wat het Sportakkoord voor jouw vereniging kan
betekenen? Of heb je een concrete vraag, probleem of idee en zoek je hiervoor samenwerkingspartners of hulp?
Kom dan naar de workshop over het Sportakkoord.
Tijdens de workshop vertellen we je meer over het Sportakkoord zelf, de verschillende mogelijkheden voor
financiering, de goede voorbeelden van het afgelopen jaar en de hulp die partijen maar ook de Buurtsportcoaches van
Incluzio kunnen bieden. Neem vooral je eigen vraag en behoefte mee, zodat je hulp kunt krijgen bij het vinden van
oplossingen. Na afloop ga je naar huis met inspiratie en goede voorbeelden, maar ook met concrete handvatten hoe je
zelf een aanvraag kunt indienen, suggesties voor passende samenwerkingspartijen en meer informatie over de
voorwaarden en de methodiek van het aanvragen van budget uit het Sportakkoord Leiden. Voor meer informatie over
het Leidse Sportakkoord klik je op de website: https://www.sportstadleiden.nl/c/sportakkoord-leiden

