
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE OVER 

SPORT & VITALITEIT 

IN RENSWOUDE Nieuwsbrief 

 
 
 
IkPas 2023 
 
IkPas gaat op 1 januari 
2023 weer van start! 
  
Doe jij samen met je 
vereniging dit jaar mee 
met IkPas? De challenge 
om 30 dagen geen alcohol 
te nuttigen, laat je 
stilstaan bij je 
alcoholgebruik en de 
positieve effecten van een 
tijdje stoppen/minderen. 
Wist je dat 62% van de 
deelnemers zich fysiek 
fitter voelt en 55% beter 
slaapt en geld bespaart? 
  
Je kunt je inschrijven op 
www.ikpas.nl.  
Dit kan individueel maar 
ook samen als een team.  
Zo kan je bijvoorbeeld 
samen met je familie, 
vrienden of vereniging de 
uitdaging aangaan. Steun 
vinden bij elkaar en bij de 
IkPas coach, maar ook 
nuttige weetjes en tips 
helpen je de 30 dagen 
door. 
  
Ga jij de uitdaging aan? 
 
 

 

Nationale Sportvakbeurs E-magazine 

In navolging van een succesvolle 
editie van de Nationale Sport 
Vakbeurs in november, presenteren 
ze de 5de E-magazine. 
 
Het E-magazine is volledig klikbaar, 
zodat je gericht en snel bij de 
informatie komt die jou interesseert. 
Via de inhoudsopgave is ieder artikel 
direct te lezen. 
 
In deze editie lees je o.a. over 
actuele thema's in de sport als:  

• De gezonde sportkantine; 

• Gas- en energieproblematiek; 

• Energiebesparingsmogelijkhe
den en 
verduurzamingsinitiatieven; 

• Toekomstbestendige 
sportvelden; 

• Verdienmodellen voor clubs. 
 
Via de onderstaande link kan je de  
E-magazine inzien: 
https://nationalesportvakbeurs.editi
es.nl/emagazine/05/52/ 
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Meld je Vereniging in nood 
 
Maak je, je als bestuurder zorgen over 
stijgende kosten en of dalende 
inkomsten voor volgend jaar? Meld het 
hier! 
 
Zoals bekend wordt er al maanden 
gestreden in Den Haag voor meer 
aandacht voor sportverenigingen die het 
zwaar hebben. Door stijgende kosten en 
dalende inkomsten kunnen 
sportverenigingen in benauwde en 
zorgwekkende situaties belanden. RVVB 
heeft vorige week een meldpunt gestart 
voor verenigingen die acute problemen 
hebben. 
Inmiddels hebben al meer dan 230 
verenigingen een melding gemaakt bij 
ons RVVB Meldpunt. 
 
Ben jij een verenigingsbestuurder en zie 
je dat jullie vereniging in nood is? Maak 
dan direct een melding hiervan bij het 
RVVB Meldpunt. Alle meldingen worden 
ernstig serieus genomen en er zal 
getreden worden om jullie als vereniging 
te kunnen helpen! 
 
Maak melding via:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScnJmqr92tJkSoly7oyhy9TKO2AHTQ6
vkZ1SP2XEI2xq1zvZA/viewform 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RVVB Sportdebat 
 
Op 9 november was er 
het Register voor 
Verenigingsbestuurders 
(RVVB) sportdebat.  
Hierin stond het thema 
Oplossingen voor 
energiecrisis en inflatie 
centraal. Dit onder leiding 
van dagvoorzitter Daniel 
Klijn (Bestuurslid RVVB), 
Peet Mercus (NOC*NSF), 
Rudmer Heerema 
(Tweede kamerlid VVD), 
Hanna Wintzen-Kernkamp 
(bestuurder van 2 
sportverenigingen & 
adviesraad RVVB), 
Mohammed Mohandis 
(Tweede kamerlid PVDA) 
en Ivo Opstelten 
(voorzitter RvT RVVB).  
 
Kijk via de onderstaande 
link het sportdebat terug. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QTvrRHqpnGI 
 
 

 

Nieuwjaarsmarkt Renswoude 
 
Als het goed is heeft iedereen een 
uitnodiging vanuit de gemeente gekregen 
om deel te nemen aan de 
nieuwjaarsmarkt op 9 januari.  
Het zou gaaf zijn als alle verenigingen 
aanwezig zijn om zo de sport te 
promoten.  
Vandaag is er overleg geweest met de 
organisatie van de nieuwjaarsmarkt en ze 
gaan hun best doen om een deel van de 
zaal vrij te houden voor eventuele 
activiteiten (denk aan touwtrekken, 
koersbal, darten, tafeltennis, etc). Heb je 
hier interesse in, geef dit dan ook aan in 
het aanmeldformulier van de gemeente.  
 
Heb je nog vragen of ideeën over de 
nieuwjaarsmarkt dan kan je deze ook 
doorgeven aan Caroline door te mailen 
naar buurtsportcoach@renswoude.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen houden we 
Renswoude en haar 
inwoners vitaal! 
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