Nieuwsbrief sportverenigingen december 2016
De nieuwsbrief sport is de tweemaandelijkse, digitale nieuwsbrief van de sportdienst
met informatie voor sportverenigingen. Werk met je vereniging een nieuw 'Start
to..."-project uit.
Meer nieuws? Bezoek onze site...

Info vanuit de vrijetijdsdienst

Prettige feestdagen
Vanuit de gemeente, maar vooral vanop de leukste dienst van het
land, wensen wij jullie een gezellige kerst en een geweldig eindejaar
toe.
Lees meer...

Onderzoek nodig omtrent gezondheid en rubberinstrooi kunstgras

Recent verschenen in de media verontrustende berichten in
verband met mogelijke gezondheidsrisico's bij het spelen op
kunstgrasvelden. Het college van burgemeester en schepenen
wenst daarop te reageren.
Lees meer...

Jeugdsportclubs werken aan hun sportbeleidsplan
In juni kwamen de zeven jeugdsportclubs voor het eerst samen in
De Wildeman om onder leiding van Bart Cums een sportbeleidsplan
te gaan ontwikkelen.
Lees meer...

Sportpromotieplan 2017
Het Herentse sportpromotieplan voor 2017 ligt vast!
Lees meer...

Evaluatie subsidies sportclubs 2015-2016
De subsidies voor het sportjaar 2015-16 worden toegekend op basis
van het nieuwe subsidiereglement en erkenningsreglement.
Lees meer...

Planidoo in 2017
Opzeg domein herent.Planidoo.be

In 2016 besloten we om een eigen portaalsite aan te maken om
organisatoren alle informatie op één plaats aan te bieden. Omdat na een uitgebreid
testjaar blijkt dat de respons zeer beperkt was, zetten we dat initiatief stop in 2017.

Voor alle organisatoren blijft het wel mogelijk om hun evenement te organiseren via
de website van Planidoo, alleen de gemeentelijke info zal daar niet meer op te
vinden zijn.
Lees meer...

Verslagen sportraad
Het verslag van de raad van bestuur van de sportraad van oktober 2015 werd
toegevoegd. Overzicht van alle verslagen van de raad van bestuur en algemene
vergadering...
Lees meer...

UiT in Herent
Voortaan komt u makkelijker te weten wat er zoal te doen is in
Herent. Wellicht kent u 'UiT in Vlaanderen'? 'UiT in Leuven'? Nu is
er ook 'UiT in Herent'.
Lees meer...

Nieuwe UITdatabank
Er is een nieuwe UITdatabank!

Dé draaischijf voor vrijetijdscommunicatie in Vlaanderen vervelt
naar een nog gebruiksvriendelijker platform om gratis promotie te
voeren. Wie invoert op http://www.uitdatabank.be haalt er veel UiT, want je moet
maar één keer invoeren om je aanbod te zien verschijnen in honderden agenda's,
waaronder onze eigen UiT in Herent.

Voer nu jouw activiteit in!
Lees meer...

Nieuws van verwante organisaties

Beleidsbrief sport 2016 - 2017 Minister Muyters
Recent maakte minister van sport Philippe Muyters zijn beleidsbrief
'sport 2016-2017' bekend. Daarin kunt u een evaluatie vinden van
het beleid van 2016 en de concrete initiatieven voor het komende
jaar 2017 in het kader van zijn algemene beleidsnota sport voor
deze legislatuur.
Lees meer...

VTS redactioneel (21)
Blijf op de hoogte van de actuele wetenschappelijke knowhow in de
sport.
Lees meer...

Vorming

VTS-trainersopleidingen 2017
De opleidingen van de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor 2017 zijn
bekend en kunnen geraadpleegd worden op de website van VTS.
Lees meer...

VTS Plus - bijscholingen
Levenslang bijleren als sportbegeleider is belangrijk. Daarom
organiseert en erkent de Vlaamse Trainersschool heel wat
kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. Die bijscholingen zijn in de
eerste plaats bedoeld voor trainers, redders, sportbegeleiders en VTSmedewerkers (bv. docenten, cursusverantwoordelijken en verantwoordelijken voor
de sportkaderopleidingen bij de sportfederaties).
Lees meer...

5 tips... om van je clubmedewerkers een winning team te maken

Hoe kun je voorkomen dat er interne conflicten ontstaan binnen je
sportclub? Hoe maak je van je groep een 'winning team', ruimer
dan op sportief vlak?
Lees meer...

Vormingen in de regio
Vormingplus Oost-Brabant wil volwassenen de mogelijkheid bieden
om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke
en sociale competenties te vergroten.

Lees meer...

Activiteiten in de kijker

Start to sport... 2017
Werk met uw club ook een project uit en krijg ondersteuning van de
sportdienst!
Lees meer...

Familieschaatsdag 2017
Tijdens de familieschaatsdag kunt u dankzij de sportregiowerking
Dijle & Hageland en de gemeente Herent volledig gratis
kennismaken met de schaatssport.
Lees meer...

#sportersbelevenmeer - community

Als sporter maak je wat mee. Of je nu een prachtige zonsondergang
ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als je aan het fietsen
bent of je je gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal. Je
beleeft gewoon meer.
Lees meer...

Herentse sportweken paas- en zomervakantie 2017
Je kan nu inschrijven voor de sportweken voor de paas-en de
zomervakantie.
Lees meer...
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