POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
13 januari

AGU Egmond-Pier-Egmond
www.lechampion.nl

19 januari

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

28 januari

Gezondheidsbeurs
www.sportloketvelsen.nl

28 januari

Beeckestijncross
www.avsuomi.nl

2 februari

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

Nieuwe buurtsportcoach
Vanaf 1 januari heeft
IJmuiden er een
nieuwe Buurtsportcoach bij; Bianca van
Geldorp. Zij zal zich
onder andere gaan
bezighouden met activiteiten op het CruyffCourt, de SportMix, het
brede schoolaanbod
op basisschool de
Zefier, evenementen in
zwembad de Heerenduinen en het verbinden van het onderwijs
met de sportverenigingen. Bianca is 23 jaar, woont
in Santpoort en voetbalt zelf al sinds haar elfde bij
RKVV Velsen in Driehuis. Ze heeft erg veel zin om in
IJmuiden aan de slag te gaan!

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Sportloket Velsen wenst
u een voorspoedig en
sportief 2018

Gezondheidsbeurs
Velsen
Zondag 28 januari 2018, 10:00-16:00
uur. Sporthal Zeewijk, Planetenweg
301, IJmuiden. Kijk voor meer informatie op sportloketvelsen.nl

Goede voornemens
in 2018!

In de hele gemeente kunnen kinderen meedoen aan
naschoolse sportactiviteiten zoals Freerunnen, handbal,
voetbal, tennis of andere sporten. Deze sportactiviteiten
genaamd SportMix worden georganiseerd door de
Buurtsportcoaches van Velsen en zijn voor kinderen van
de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Het doel van de
SportMix is kinderen kennis te laten maken met diverse
(nieuwe) sporten tegen een laag tarief variërend van
€ 1,- tot € 3,-, zonder lidmaatschap verplichting. Velsense
sportverenigingen komen naar desbetreffende locaties
om clinics te geven zodat er steeds nieuwe sporten kunnen worden aangeboden.
Kijk op: www. velsenbeweegt.nl en ontdek welke sport
waar & wanneer gegeven wordt.

Nieuwe agenda sportaccommodaties 2018-2022

Op 5 december jl. heeft het college de nieuwe concept
agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor
de sport!’ vastgesteld. Na het aflopen van het vorige
plan voor de sportaccommodaties wil de gemeente ook
de komende jaren blijven investeren in de sport. Naar
verwachting wordt de agenda op 11 januari 2018 in de
gemeenteraad besproken.
In de nieuwe agenda staan 12 opgaven waar de gemeente in wil investeren. Voor de buitensport gaat het
onder meer over het opknappen van de sportparken
Schoonenberg/Waterloo en Zeewijk. Voor de binnensport staan de vervangende nieuwbouw van de Dolfijnen Kennemer gymzaal in de planning. Daarnaast komen
er een paar belangrijke thema’s aan bod zoals het
verduurzamen van sportaccommodaties. Naar alles volgens planning verloopt, wordt de agenda op 25 januari
2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Maak ze waar in zwembad De Heerenduinen,
Squashcentrum Het Polderhuis of in de andere
gemeentelijke sportaccommodaties.

Wie worden de
sportkampioenen
van Velsen 2017?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen voor de titel van Velsense
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot
18 jaar) en Master (vanaf 40 jaar) van het jaar
2017.

Sportmix

Januari 2018

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het
Sportgala op vrijdag 9 maart 2018 in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent of kent u iemand, of een team
die aan onderstaande voorwaarden voldoet, geef
deze sporter(s) dan vóór 22 januari 2018 op.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje
gezet. De prestatie dient behaald te zijn in het kalenderjaar 2017 en de sport moet onderdeel zijn van
een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF.
Wie kunnen genomineerd worden?
Individuele sporters die lid zijn van een Velsense
vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is
van een vereniging uit Velsen of een Velsenaar die
lid is van een niet-Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van
een team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle
niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een:
a. Nederlands kampioenschap van een toernooi of
wedstrijdenreeks.
b. Europees kampioenschap.
c. Wereldkampioenschap.
d. Wereldbekerkampioenschap.
e. Europacupwedstrijd.
f. Wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten
onder b) tot en met e).
g. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen
van een officiële sportbond.
h. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen
tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden
Nominaties moeten vóór 22 januari 2018 worden
doorgegeven via de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Mailen kan ook naar sportgala@velsen.nl . Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met Simon de Weers, Sportloket
Velsen: 06-28302505.
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Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

