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Utrecht, 3 juni 2011
Onderwerp: aanbod schilderklussen bij sportverenigingen

Beste verenigingsbestuurder,
Heeft uw vereniging nog achterstallig onderhoud of schilderwerkzaamheden? Dan is dit
voor uw vereniging de kans om het op een goede en goedkope wijze te laten doen!
Schildersbedrijven willen graag nieuw personeel opleiden en doen dit doorgaans samen met
het Schildersvakcentrum Centraal Nederland (SCN). Na een starterstraject van minimaal
zeven weken gaan de leerlingen vier dagen per week werken. Gewoonlijk gebeurt dit via
leerbedrijven, maar door de recessie zijn er minder onderhoudswerkzaamheden binnen
bedrijven en is er dus minder werk voor deze jongeren. Dat is jammer, want we hebben
straks weer goede vakmensen nodig!
Om jongeren toch deze leerplek te bieden zijn de gemeente Utrecht, SCN en Vereniging
Sport Utrecht op het idee gekomen om onderhoudswerk dat blijft liggen bij
sportverenigingen door deze leerlingen in opleiding te laten uitvoeren. Concreet betekent
dit dat een aantal leerlingen onder begeleiding van een leermeester het onderhoudswerk
verricht bij een sportvereniging. Hierdoor worden de sportaccommodaties op een
professionele manier opgeknapt en hebben jongeren een werkplek.
Uitgangspunt hierbij is dat 85% van de kosten van het additionele schilder- en
onderhoudswerk worden betaald uit de gelden van het Stedelijk actieplan
Jeugdwerkloosheid, met een minimum van €5.000 en een maximum van €10.000 per
sportvereniging. De resterende 15% betalen de sportverenigingen zelf.
Wanneer u geïnteresseerd bent in een schildertraject voor uw vereniging, dan kunt u tot en
met maandag 27 juni een aanvraag indienen. Dit kunt u doen door middel van een e-mail
naar info@sportutrecht.nl. Na de aanvraag zal er een intakegesprek plaatsvinden om de
grootte en inhoud van de klus te beoordelen.
Bij een (te) groot aantal aanmeldingen zullen de aanvragen van de eerste 10 verenigingen
gehonoreerd worden.
Met vriendelijke groet,
Rinda den Besten
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