Eregalerij s portkam pioenen

Maandagavond werd in sporthal De Salamander de galerij met
sportkampioenen aangevuld met de winnaars van het sportcafé
2013. De foto's van de kampioenen hangen in de gang met de
kleedkamers en in de hal hangt weer een nieuw fotodoek met alle
karnpioenen in een oogopslag.
Nadat de nieuwe foto's in de hal
bekeken werd het nieuwe doek
in de hal onthuld. Dat gebeurde
door Desiree Emmen en Maxime

Beverwijk onder het toeziend
oog van wethouder Bas Evegaars
en andere belangstellenden. De

ze bijeenkomst was tevens de
aftrap voor het sportcafé 2014
dat wordt gehouden maandag 17

februari 2014. 'We ziin trots

oP

zoveel talent in onze gemeente!
Het Sportcafé staat bij ons hoog
in het vaandel..Het wordt weer

gehouden in De Salamander.
De speaker is opnieuw Johan
van der Made. De kampioenen

worden weer gekozen door een
deskundige jury. Het Sportcafé
is meer dan het uitreiken van
onderscheidingen: het is een bijeenkomst voor de sportwereld in
Dongen, voor iedereen die sPort

een warm hart toedraagt. Het
ontmoeten staat centraal" zei
wethouder Evegaars. 'Er is wel
een terugkerend probleem. Hoe
komen we aan voldoende goede

nominaties? Ondanks de vele
sportieve prestaties van Dongense sporters, moeten we in de
laatste weken voor het SPortcafé

altijd flink aan de slag om kandidaten te werven. Dat moet anders! We gaan daar wat aan doen

door nog zichtbaarder te maken

wat de sportwereld in Dongen
presteert'. Hij legde vervolgens
het plan van aanpak uit. Er wordt
voortaan §ewerkt met een kan-

didatentijst die gepubliceerd
wordt op de website van de gemeente (www.dongen.nl) en de
site van de sportfederatie (www.
dongensesportfederatie.nl). De
lijst wordt maandelijks doorgestuurd naar de verenigingen die
aangesloten zijn bij de sportfederatie en ook de scholen krijgen een lijst. In de nieuwsbrief
Dongen Beweegt, de gemeentelijke informatiekrant en de sociale

media. Kandidaten voor de

lijst

kunnen worden aangemeld via
communicatie@dongen.nl.
Om het allemaal nog zichtbaar-

der te maken is er een nieuw
Iogo ontwikkeld. 'In het logo Iaten we de verschillende takken
van sport zien en we maken de
Iink met Dongen Beweegt: het
Iabel waarbinnen we in Dongen

communiceren over sporten en
bewegen', besloot de wethouder.

