2020/2021

Commissieleden
De Commissie voor de Schoolsport bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden

- H. Bartelds
- R. Brongers
- P. Stant (a.i.)
- M. Gordeau
- B. Huizenga
- T. Koudstaal
- L. Posthuma-Zijlstra
- H.W. Walburg
- M. Welles

Contactgegevens commissieleden:
Naam:
H. Bartelds
R. Brongers
M. Gordeau
B. Huizenga
T. Koudstaal
L. Posthuma-Zijlstra
P. Stant
H.W. Walburg
M. Welles

E-mail:
hf.bartelds@winklerprins.nl
sr.brongers@winklerprins.nl
m.gordeau@winklerprins.nl
b.huizenga@winklerprins.nl
t.koudstaal@winklerprins.nl
ln.posthuma@winklerprins.nl
pstant432@netvisit.nl
hw.walburg@winklerprins.nl
m.welles@winklerprins.nl

Algemene informatie:
De Gemeentelijke Commissie voor de Schoolsport Veendam is opgericht in 1968.
Vanaf 1969 t/m heden organiseert de Commissie voor de Schoolsport jaarlijks diverse (buitenschoolse) toernooien/
clinics voor zowel het basis, speciaal als voortgezet onderwijs in Veendam e.o.
Tevens organiseert de Commissie voor de Schoolsport sinds 1972 jaarlijks een schoolsportuitwisseling met
(tegenwoordig) de Duitse stad Norden.
De Commissie voor de Schoolsport streeft als doel na om de sportdeelname onder de kinderen in Veendam e.o. te
verbreden waarbij plezier, beleving en bewegen centraal staat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de diverse
sportverenigingen/instanties in de buurt, om de kinderen in aanraking te laten komen met de verschillende sporten.
Inschrijvingen voor de toernooien kunnen schriftelijk worden ingeleverd bij de secretaris, maar ook per e-mail.
Secretaris:
R. Brongers
Jan Altinkhof 14
9646 DM Veendam – Tel: 06-42301230
E-mail: sr.brongers@winklerprins.nl
Penningmeester:
P. Stant (a.i.)
E-mail: pstant432@netvisit.nl
Aanvullende informatie toernooien V.O. bij:
R. Brongers – Docent LO – Winkler Prins
06-42301230 of sr.brongers@winklerprins.nl
Aanvullende informatie toernooien B.O. bij:
M. Welles – Vakdocent LO
06-55711528 of m.welles@winklerprins.nl
Facebookpagina:
Informatie/ resultaten van toernooien worden regelmatig samen met impressiebeelden
geplaatst op onze Facebookpagina. Wanneer u niet wenst dat er foto’s van deelnemende
leerlingen/begeleiders van uw school gepubliceerd worden, geef dan duidelijk aan welke
leerlingen/begeleiders het betreft, bij het opgeven van de teams. Dan zullen wij hier
rekening mee houden.
http://www.facebook.com/schoolsportcommissie

Belangrijke informatie:
•

De teams dienen tijdens de toernooien begeleid te worden door een leider/ coach (ouder dan 18 jaar),
bij voorkeur een leerkracht;

•

Mochten er wijzigingen optreden in de verschillende toernooien, dan ontvangt u hiervan vroegtijdig bericht;

•

Graag willen we het breedtesport aspect benadrukken, waarbij plezier en bewegen voorop staat;

•

Voor het basis onderwijs bedraagt het inschrijfgeld € 5,00 of € 7,50 per team, afhankelijk van het toernooi;

•

Voor het voortgezet onderwijs bedraagt het inschrijfgeld € 5,00 of € 7,50 per team (externe scholen € 15,00
per team), afhankelijk van het toernooi. De kosten voor het zwemtoernooi bedragen € 25,00 per school;

•

Wanneer men zich inschrijft voor een toernooi, verwacht de Commissie voor de Schoolsport dat men ook
aanwezig zal zijn;

•

Voor het voortgezet onderwijs gelden de volgende leeftijdsgroepen: klassen 1 t/m 4

•

Voor ieder toernooi ontvangen de scholen een uitnodiging en de desbetreffende spelregels;

•

Opgave voor de toernooien kan per mail bij de secretaris (binnen de deadline);

•

Te late inschrijvingen, na sluitingsdatum, worden niet geaccepteerd;

•

De deelnemende scholen ontvangen achteraf een nota, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Op
de nota staat tevens het aantal deelnemende teams vermeld;

•

De Commissie voor de Schoolsport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, zoekgeraakte
en/of gestolen goederen.

De door de Commissie georganiseerde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:

Sport toernooien – basis- / speciaal onderwijs:
(data zijn onder voorbehoud)

Datum:

Soort toernooi:

J/M

groepen:

Hal:

Tijd:

07-10-2020

Zaalvoetbal

j+m

8

Sorghvliethal
Parkstadhal

9.00-12.00 uur

19-11-2020

Mini volleybal

j+m

8

Sorghvliethal

9.00-12.00 uur

16-12-2020

Unihockey

j+m

5

Sorghvliethal

9.00-12.00 uur

14-01-2021

Unihockey

j+m

7

Sorghvliethal

9.00-12.00 uur

10-02-2021

Schaatsen

j+m

7&8

Kardinge

13.00-16.00 uur

04-03-2021

Circulatie volleybal

j+m

6

Parkstadhal

9.00-12.00 uur

07-04-2021

Veldvoetbal

j+m

8

Sportpark
Wildervank

9.00-12.00 uur

Hal:

Tijd:

Sorghvliethal
Parkstadhal

09.00-13.00 uur

Sport toernooien – voortgezet- / speciaal onderwijs:
(data zijn onder voorbehoud)

Datum:

Soort toernooi:

J/M

14-10-2020

Zaalvoetbal

j + m (gemixt)

klassen:

1e t/m 3e klas
Interscolair

17-12-2020

Zwemmen

j+m

1e klas

Tropiqua

10.00-12.00 uur

09-02-2020

Schaatsen

j+m

1e + 2e klas

Kardinge

13.00-16.00 uur

23-03-2021

Unihockey 4-4

j + m (gemixt)

1e t/m 4e klas
Interscolair

Sorghvliethal

13.00-16.00 uur

22-06-2021

Tennis

j+m

1e t/m 4e klas

TC Veendam

14.00-16.00 uur

22-06-2021

Veldvoetbal 5-5

j + m (gemixt)

1e + 2e klas
Interscolair

Sportveld
Winkler Prins

14.00-16.00 uur

Schoolsport uitwisseling Veendam - Norden:
Dit schooljaar zal er wegens COVID-19 helaas geen schoolsportuitwisseling georganiseerd worden. De intentie is
om dit volgend schooljaar weer op te pakken en te laten plaatsvinden in Veendam.

N.B.:
Nadere informatie omtrent het betreffende toernooi ontvangt u in de uitnodiging.
Voor het basis-/ speciaal onderwijs geldt: Mocht er sprake zijn van een combinatiegroep, dan mag deze
eventueel gecombineerd worden bij de toernooien.
Het kan zijn dat we de keuze maken om bepaalde activiteiten die wel genoemd staan in de sportkalender, niet door
te laten gaan in verband met COVID-19. U wordt hier dan (tijdig) van op de hoogte gebracht.

