BEVERWIJKSE SPORTRAAD
JAARVERSLAG 2014
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Beverwijkse Sportraad:
29 Beverwijkse sportverenigingen zijn lid van de raad.
Zij komen 1 x per kalenderjaar bijeen.
Dit jaar op 28 april 2014 in sportsbar “LUA”, Hoflanderweg 104, 1947 ZH Beverwijk.
Naast de huishoudelijke onderwerpen was het item:
Sportblessures, organisatie, signalering en preventie:
Maarten Gozeling, Hoofd Fysiotherapie bij voetbalvereniging AZ
gaf een presentatie met uitleg via de beamer hoe het bij AZ opgezet is.
Vertegenwoordigen:
De Raad van beheer van het Sportfondsenbad Beverwijk.
Het bestuur van “Vrienden van het zwembad”.
De schoolsportcommissie Beverwijk;
Contacten:
Het gemeentebestuur van Beverwijk, de wethouder en ambtenaar van sportzaken.
Stichting Sportaccommodaties Beverwijk.
Sportservice Noord-Holland.
Het NOC-NSF.
-

De sportverenigingen kiezen een dagelijks bestuur.
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter:
J.E. van Dongen t/m 28 april 2014
C.M. v.d. Meulen vanaf 28 april 2014 aftredend in 2017
Secretaris:
M.E. Jansen-Mosk
aftredend in 2015
Penningmeester: N. v.d. Ven
aftredend in 2015
Leden:
B.J.M. Riteco
aftredend in 2016
I.Göktas
aftredend in 2016
Y.Jongeling
aftredend in 2017
Het dagelijks bestuur kwam in 2014 bijeen op:
13 januari, 17 maart, 12 mei, 1 september, 10 november.
Er is onder andere gesproken over en onze medewerking verleend en geratificeerd:
Vrijwilligerscursus, huldiging kampioenen, sportfair, communicatie naar de verenigingen,
buurtsportcoaches en over aangepaste sporten.

4.

Gesprekken met de wethouder van sportzaken.
In dit jaar is er 1x overleg geweest met Dhr. F. Koster en 1 x overleg met Dhr. H. Erol.
Wij hebben regelmatig contact gehouden met Dhr. N. Veen van de gemeente Beverwijk
over: Sportfondsenbad – sportfair
en onze medewerking verleend aan het organiseren en meedenken van:
vrijwilligerscursus – recht van opstal – drank-en horecawet – kampioenengala.

5.

Stichting Sportaccommodaties:
Met de Stichting Sportaccommodaties hebben we dit jaar zijdelings gesproken over verschillende
onderwerpen.
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Sport Digitaal:
Onder de naam www.beverwijksesportraad.nl met links naar de sportverenigingen, de gemeente
Beverwijk en het vrijwilligerswerk. Sinds 2007 is de Beverwijkse Sportraad digitaal.
In 2014 zijn wij van provider veranderd en is de site aangepast.
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Collecte Nationaal Fonds Sportgehandicapten 2014.
Er is door de verenigingen 1501,19 euro opgehaald.
Mevr. J. Schipper van het Nationaal Fonds Sportgehandicapten bedankt de verenigingen voor hun
inzet.
De Beverwijkse portraad zette zich, ook in 2014 in daar waar mogelijk en nodig was om de sport in
Beverwijk te promoten en het verenigingsleven positief te beïnvloeden.

Beverwijk, 21 januari 2015.
M.E. Jansen – Mosk; secretaris.

