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De maand augustus en september zijn voor een aantal sporters zeer belangrijk met het oog op het 
behalen van een nominatie voor Paralympische Spelen van 2008 in Beijing. 
Voor de dressuurploeg was juli, in een door wateroverlast geteisterd Engeland, al de maand van de 
waarheid. De prima resultaten kun je na lezen op: http://www.paraequestrianholland.nl/index.html 
  
In dit sportbericht een overzicht van de sportkalender voor de komende weken en een bericht van 
NebasNsg dat wij graag onder de aandacht willen brengen. 
 
Nog meer informatie kun je ook vinden op: 

-        http://www.nebasnsg.nl 
-        http://www.sport.nl 
-        http://www.volleybal.nl/ 
-        http://www.knwu.nl/ 

   
 

 
     
DATUM DETAILS 
20 aug t/m 28 aug 

Wielrennen.                                                                                                               
WK.                                        Bordeaux, Frankrijk 

23 aug t/m 2 sep Rolstoelbasketball                                                                                                     
Dames en Heren EK                                                                                                    
Wetzlar, Duitsland 

2 sep t/m 9 sep Zitvolleybal.                                                                                                                
Dames en Heren     
Nyiregyhaza,Hongarije 

9 sep t/m 19 sep Zwemmen.                                                                                                                 
Atletiek.                                                                                                                      
Bankdrukken   
IWAS World  Games                                                                                                    
Chinese Tapei 
http://www.wsw.org.uk/world_games_2007.htm 

 
  
Gemeentelijke subsidiestroom gehandicaptensport mogelijk in het geding     
NebasNsg vraagt uw aandacht:  
Sinds een aantal jaren heeft NebasNsg beleid in gang gezet onder de naam organisatorische 
integratie. Hierbij worden takken van sport geïntegreerd binnen de reguliere sport. De reguliere 
sportbond wordt daarbij ook verantwoordelijk voor de tak van sport voor mensen met een handicap en 
de verenigingen waarbij deze mensen sporten. NebasNsg heeft vernomen dat sommige gemeenten 
het lidmaatschap van NebasNsg als voorwaarde stellen om in aanmerking te komen voor een subsidie 
ter vergoeding van een deel van de meerkosten voor deze sporters en hun verenigingen.  
  
Organisatorische integratie leidt er echter toe dat steeds minder verenigingen een lidmaatschap van 
NebasNsg zullen kennen en daardoor niet in aanmerking komen voor subsidie.  
  



Meld u!  
Wij vragen een ieder die tegen dit probleem is aangelopen of aanloopt, dit bij ons te melden via 
info@nebasnsg.nl.Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit 
onderdeel te kunnen bekijken NebasNsg krijgt op deze manier inzicht in de omvang van deze 
problematiek en kan naar aanleiding daarvan in contact treden met de betreffende gemeenten om de 
gevolgen van het OI-proces uit te leggen. Wilt u bij uw bericht vermelden: • De naam van de 
vereniging  
• gemeente(n) en contactpersoon  
• contactgegevens van de gemeente welke het betreft  
  
(Bron: NebasNsg) 

 
   
Alle sporters veel succes gewenst en tot ziens op: 

-        25 augustus bij de Chinadag op Papendal 
-        12 – 13 – 14 oktober tijdens de ParaGamesBreda. 

  
Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters Contact 
 

 


