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Be Active & Creative

Een nieuw seizoen staat voor de deur! Reden genoeg om hierbij het startschot te geven voor 
de eerste nieuwsbrief van de verenigingsondersteuner, onderdeel van het team Be Active & 
Creative. 

Een eigen verenigingsondersteuner, die zich inzet om sportverenigingen en aanbieders te 
ondersteunen over uiteenlopende vraagstukken, ze onderling te verbinden én te versterken in 
hun ontwikkeling. Onze rol is vooral coördinerend en wij werken vanuit de (markt)vraag en 
behoeften. Het doel van de verenigingsondersteuner is het realiseren van vitale 
sportverenigingen. We doen het samen! Sámen gaan we de organisatorische uitdagingen van 
het verenigingsleven aan. Niet alleen vanaf de zijlijn betrokken, maar juist vanuit de 
middenstip…
2022 wordt ook het jaar van de verzelfstandiging van Be Active & Creative. Deze ambitieuze 
stap betekent veel voor de kansen en mogelijkheden binnen ons werkveld op het gebied van 
sport, bewegen en cultuur. 

Maatschappelijk Sportfonds 

Via dit fonds kunnen sportverenigingen ook een subsidie aanvragen. De gemeente stelt een 
budget beschikbaar voor eenmalige, kleinschalige activiteiten die georganiseerd worden door 
sportverenigingen of organisaties zonder winstoogmerk. In 2021 zat €25.000 in de pot (niet 
alles is toegekend). Maak gebruik van de wegen die wij kennen binnen de gemeente Barneveld 
voor het aanvragen van subsidies en fondsen.    

Ervaringsverhaal aanvraag sport  
“Wij willen voor kinderen, jongeren en volwassenen die tussen wal en schip vallen survivalsport 
aanbieden in Barneveld. Een prachtige combinatie tussen zorg en sport. Wij kwamen in contact 
met Philip Maat, die gelijk de maatschappelijke waarde erkende. En hij zag vooral de verbind-
ing met andere verenigingen in de gemeente. Ondertussen ligt er een uitgebreid plan op tafel 
en hebben we reeds een mooi bedrag ontvangen voor onze materialen. Philip neemt niet 
alleen veel initiatief en ondersteunt bij aanvragen, hij heeft ons ook het lokale netwerk ingetrok-
ken. We voeren nu concrete gesprekken met een sportvereniging voor de bouw van ons surviv-
alparcours. We hopen op hele korte termijn de eerste recreanten te verwelkomen”, Niels en 
Darina van de Kamp van Stichting Survival. 

Terugblik themabijeenkomst 

Afgelopen 15 februari is een interessante 
workshop ‘subsidies en fondsen’ gehouden 
met gastsprekers. Ruim 20 verenigingen uit 
de hele gemeente waren hierbij (online) aan-
wezig. Lees de bijgesloten presentatie + het 
verslag/notulen om te weten hoe je een sub-
sidie aanvraagt en wat dit vooral oplevert. De 
volgende themabijeenkomst is op 31 mei a.s. 
Inschrijven is niet nodig. Meer informatie (en 
het gekozen thema) volgt per mail.  

Verplichte UBO-registratie (Ultimate Benefi-
cial Owners) al voor elkaar? 
Doe mee met de online themabijeenkomst 
op 16 maart a.s. Van 9.30 - 10.30 uur laten 
we zien hoe je de UBO-registratie moet doen 
voor jouw vereniging of stichting. Inschrijven 
is niet nodig. Meer informatie volgt per mail.

Sportakkoord 

Een interessant akkoord waar alle verenigin-
gen en aanbieders - door een mooi initiatief 
in te dienen -  gebruik van kunnen maken. 
Het doel van dit akkoord is om financiële 
ondersteuning te bieden aan partijen. De 
aanpak is als volgt: verenigingen krijgen be-
geleiding bij het bedenken van hun plan, bij 
de zoektocht naar samenwerkingspartners 
en bij het opstellen van de aanvraag. Hier-
door zijn de kansen om de aanvraag toe te 
kennen vele malen groter. Kortom, meer 
mensen een leven lang laten genieten van 
bewegen en sport! 

Organiseer als vereniging je 
eigen clinic! 

Denk er als sportaanbieder eens aan om een 
leuke clinic aan te bieden tijdens de school-
vakanties, maar ook na schooltijd. Een clinic 
is een ideale, laagdrempelige gelegenheid 
om de jeugd (en eventueel ook volwass-
enen) kennis te laten maken met hun vereni-
ging en sport. De verenigingsondersteuner 
verzorgt zowel de promotie als inschrijvingen 
(en biedt indien nodig ondersteuning). Meer 
informatie? Neem gerust contact op met 
Philip Maat. 

Onderzoek Vrije tijd gemeente 
Barneveld

De gemeente Barneveld nodigt haar inwon-
ers (leeftijd 16 t/m 85 jaar) uit om mee te 
doen aan een onderzoek over vrije tijd. Het 
onderzoekt richt zich specifiek op ‘sport en 
bewegen’ en ‘cultuur’. In de vragenlijst stel-
len we vragen over activiteiten die inwoners 
doen, wat zij vinden van het huidige aanbod 
en welke wensen en behoeften er zijn.  

Wat betekent dit voor sport- en 
beweegaanbieders?
De gemeente en Be Active & Creative willen 
de resultaten van het onderzoek graag met 
de sport- en beweegaanbieders delen. Op 
basis van de wensen en behoeften kunnen 
we met elkaar kijken hoe we het huidige 
sport- en beweegaanbod nóg beter kunnen 
afstemmen op de verschillende doelgroepen.

Uitgebreide website 

Be Active & Creative heeft een gevarieerd aanbod op het gebied van sport, bewegen en cultuur 
helder samengebracht voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Want de thema’s sport, 
bewegen en cultuur verdienen de aandacht van iedereen en moet laagdrempelig zijn. Op de 
website www.beactivecreative.nl is een handig totaaloverzicht te vinden van aanbieders, 
evenementen en activiteiten. Naast het samenbrengen van vraag en aanbod is er veel meer 
info te vinden, zoals deelname met een kleine beurs en een (sport)aanbod voor specifieke 
doelgroepen. 

Advies/hulp nodig of een vraag? 

Bel vrijblijvend met Philip Maat, verenigingsondersteuner Be Active & Creative.  
Mobiel: 06 - 117 79991 / E-mail: p.maat@barneveld.nl.     

Blijf onze nieuwsbrieven lezen om op de hoogte te blijven van nieuws, ontwikkelingen binnen 
sportverenigingen in je gemeente, ervaringsverhalen en themabijeenkomsten. Elk kwartaal ont-
vang je een nieuwe nieuwsbrief. 


