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1 Voorwoord  
 
“Stichting SportService Zwolle is een organisatie waar experts vanuit passie en 

gedrevenheid samen met netwerkpartners ideeën ontwikkelen om de meerwaarde van 

sport, bewegen en beleven voor alle doelgroepen in de regio Zwolle te versterken. 

Terugkijkend naar 2018, zo heb ik als nieuwe directeur van SportService Zwolle tijdens 

de ontwikkeling van dit jaarverslag mogen ervaren, is het team erin geslaagd de 

doelstellingen vanuit het Actieplan Sport en Bewegen te realiseren. Door een gericht 

sport- en beweegaanbod te bieden dat aansluit bij de behoefte van de inwoners in de 

wijken komt Zwolle letterlijk in beweging. Graag neem ik u mee in mijn kennismaking 

met deze sportieve organisatie.   

Sport en bewegen draagt, zowel fysiek als mentaal, bij aan onze vitaliteit. Regelmatig 

bewegen helpt de dagelijkse stress te verminderen, maar zorgt er ook voor dat je beter 

in je vel zit, energieker bent en geestelijk in evenwicht. Volgens de nieuwe beweeg-

richtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief 

moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. SportService Zwolle draagt 

hieraan bij door het plezier in sport en bewegen als uitgangspunt te nemen, het aanbod 

dichtbij huis te organiseren en een sportieve sportcultuur te stimuleren.     

In 2018 heeft SportService Zwolle op veel onderwijsinstellingen in Zwolle bewegings-

onderwijs aangeboden. De buurtsportcoaches, die als vakleerkracht volop oog hebben 

voor het bewegende kind, laten de kinderen ook voor- en na school kennis maken met 

sport- en bewegingsactiviteiten. Bijvoorbeeld door de organisatie van kaboutergym, 

peutergym, schoolsporttoernooien en de samenwerking met Sport BSO’s. Met deze 

doorgaande leerlijn stimuleren we een sportieve- en gezonde leefstijl.  

Door ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied, neemt de druk 

op de oorspronkelijke rol van de sportvereniging nog steeds toe. De wens bestaat om 

sportverenigingen in te zetten als de verbindende schakel in wijken. Dat vraagt om 

actieve samenwerking met maatschappelijke partners. Onze verenigingsadviseurs zijn 

gevraagd sportverenigingen hierin te faciliteren. Een mooi voorbeeld is ‘Walking Football’ 

voor senioren. Een initiatief van PEC Zwolle United, WijZ Welzijn, SportService Zwolle en 

verschillende Zwolse voetbalverenigingen. De energie én gezelligheid spat ervan af! 

De inzet van sportparkmanagers lijkt zijn vruchten af te werpen. Met ondersteuning 

vanuit SportService Zwolle worden sportverenigingen op basis van hun wensen, 

behoeften en vraag geholpen om aansluiting te vinden bij de opgaven die in de wijk, op 

het sportpark en bij de sportverenigingen spelen. De effecten hiervan zijn inmiddels goed 

te zien op Sportpark De Marslanden. Ook Sportpark De Siggels, Sportpark Zwolle Noord 

en de sportverenigingen in Westenholte en Stadshagen zijn volop in beweging.  

In 2018 hebben we samen met sportverenigingen, het onderwijs, maatschappelijke 

partners én bedrijven een prachtig speelveld gerealiseerd. Vanuit de passie voor sport 

(beleving) & bewegen én een warm hart voor Zwolle, willen we wonen, werken, 

recreëren en participeren nog aantrekkelijker maken. De focus ligt daarom in 2019 op 

het intensiveren van de samenwerking met diverse partners in de stad. Waarderend 

samenwerken, door actief kennis te delen en expertise te ontwikkelen. Vanuit het besef 

dat we samen meer bereiken dan alleen.”  

Veel leesplezier! 

 

Jolanda van der Veer  

Directeur-Bestuurder  Woensdag 27 juni 2019, Zwolle 
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2 Actief in de wijk    

Zwolle kent verschillende stadsdelen. Deze stadsdelen zijn onderverdeeld in 

wijken of buurten met hun eigen cultuur en kenmerken, ook op het gebied van 

sport en bewegen. Om een leven lang sporten voor alle inwoners mogelijk te 

maken heeft SportService Zwolle de stad praktisch verdeeld in vier stadsdelen.  

Per stadsdeel ontwikkelt SportService Zwolle in samenwerking met diverse partners een 

gericht sport- en beweegaanbod voor jong en oud, dat aansluit op de behoefte in de 

wijken en buurten binnen de betreffende stadsdelen. Hiermee draagt SportService Zwolle 

bij aan de vitaliteit, gezondheid en een actieve maatschappelijke participatie van de 

inwoners. Hoe? Dat hebben we per stadsdeel op een rij gezet.  

2.1 Westenholte & Stadshagen  

Het eerste stadsdeel bestaat uit de wijken Westenholte en Stadshagen, de Vinex-wijk 

van Zwolle. Waar Stadshagen jong, fris en dynamisch is, met veel jonge gezinnen, 

basisscholen en tweeverdieners, straalt Westenholte meer de gemoedelijkheid en rust 

uit. In Stadshagen wonen veel jonge gezinnen, zijn veel basisscholen gevestigd, waarvan 

een groeiend aantal gebruikmaken van de kennis en vaardigheden van de 

buurtsportcoaches van SportService Zwolle. Stadshagen is een dynamische wijk waarin 

verenigingen sportief meedenken en meewerken aan de groei van de sportparticipatie 

voor jong en oud in de wijk. De focus binnen SportService Zwolle ligt op verbindingen 

leggen, partners betrekken en activiteiten op het sportpark organiseren en ontwikkelen. 
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Wat ging goed? 
Sportparkmanagement is in 2018 echt van start gegaan in Westenholte en Stadshagen. 

De verbinding met verenigingen onderling en met partners in de wijk (onder meer 

gemeente Zwolle, Travers, WijZ, Zonnehuisgroep en huisartsen- en fysiotherapie-

praktijken) is gemaakt. Een uitstekende basis om de komende jaren verder uit te 

bouwen. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Deltion College in het 

kader van hybride leren. Een optimale mix van de theorie en praktijk van sport en 

bewegen óp het sportpark. Ook ontwikkelt SportService Zwolle op initiatief van de 

Stichting Single SuperMoms een beweegaanbod voor alleenstaande moeders en hun 

kinderen.  

 

Schoolsporttoernooien 

De samenwerking met CSV’28 en WVF ter voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi en 

met CKV Sparta in het kader van schoolkorfbal is succesvol verlopen. Ruim 1200 

kinderen zijn in beweging gebracht tijdens het schoolvoetbaltoernooi en maar liefst 550 

kinderen hebben deelgenomen aan schoolkorfbal. Ieder jaar groeit het aantal 

deelnemers.  

 

Senioren actief! 

In het kader van ‘Seniorensport’ ontwikkelt het aanbod zich op Sportpark De Verbinding 

bij CKV Sparta en bij TC’91. Mede door de samenwerking met de Zonnehuisgroep regio 

IJssel-Vecht, krijgt sport voor senioren steeds meer bekendheid in de wijk. De subsidie 

van het Fonds Nuts Ohra is hiermee optimaal benut. Gelukkig is de nieuwe sportimpuls 

subsidie ‘GoldenSports’ binnengehaald, waardoor ‘Seniorensport’ in dit stadsdeel 

voortgezet kan worden.  

 

EveryBody 

Op Sportpark De Verbinding zijn de voorbereidingen gestart voor een ‘EveryBody groep’. 

Mensen met obesitas die volgens de fysiotherapeut aan een volgende stap toe zijn, 

kunnen op deze manier kennis maken met verschillende takken van sport. Doel is dat de 

deelnemers uiteindelijk aansluiten bij een sportvereniging in de buurt die bij ze past. In 

2019 gaat dit initiatief van start.  

Foodcamp en ‘Stoere Buitendag’ 

In samenwerking met de Stadshoeve en boer Pelleboer is een ‘Foodcamp’ georganiseerd. 

Tijdens de ‘Foodcamp’ konden geïnteresseerde ouders en kinderen, onder begeleiding 

van SSZ, lekker bewegen in de buitenlucht tussen de boerderijdieren en het groen, om 

daarna gezonde streekgerechten te maken maar natuurlijk ook te proeven! Ook is in 

park de Stadshoeve een ‘Stoere Buitendag’ georganiseerd waarbij sport en bewegen 

centraal stond. Hiermee zijn ruim 400 kinderen bereikt.   

Jeugdland Westenholte 

SportService Zwolle heeft zich ingezet voor de ondersteuning van ‘Jeugdland 

Westenholte’, waar ruim 200 kinderen in twee dagen kennis hebben gemaakt met het 

sport- en beweegaanbod in de wijk. Partners zijn hierbij volop betrokken en hebben een 

divers aanbod verzorgd. De inzet en het meedenken van de buurtsportcoach is door de 

organisatie als grote meerwaarde ervaren. Een mooi compliment. 

IJsbaan 

Een eigen natuurijsbaan! Het zou toch geweldig zijn? Eind 2018 zijn hierover gesprekken 

gevoerd met de wijkmanager van de Gemeente Zwolle. Inmiddels ligt het draaiboek 

klaar om, in geval van een langere periode vorst, een pop-up ijsbaan te creëren op het 

basketbalplein aan de Buidelmos in Stadshagen. 
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X-Peditie Sport 

Op initiatief van RTV Focus heeft SportService Zwolle geparticipeerd in X-Peditie Sport. 

Een serie van uitzendingen waarbij kinderen onder begeleiding van één van onze 

buurtsportcoaches kennis hebben gemaakt met diverse sporten en sportverenigingen in 

Zwolle.   
 

Waar moest aandacht voor zijn? 
Naast basisscholen De Zevensprong, Het Festival, De Schatkamer, De Krullevaar, 

Supernova en De Morgenster, worden de buurtsportcoaches van SportService Zwolle in 

het kader van bewegingsonderwijs nu ook ingezet bij basisschool De Wendakker. Op 

basisschool Het Festival zijn de uren bewegingsonderwijs uitgebreid om zo 

werkdrukvermindering te realiseren voor de juffen en meesters van de groepen. Vanuit 

de ambitie om garant te staan voor het hoge niveau van bewegingsonderwijs, is het van 

belang de nieuwe school én groepen goed te begeleiden en in contact te blijven over 

zaken die goed gaan en die wellicht beter kunnen.  

 

Verenigingsadvies 

De verenigingsadviseurs hebben in 2018 de voortgang begeleid van het bestuurlijke 

traject dat CSV’28 in 2017 heeft doorlopen. In de vorm van maandelijkse gesprekken 

tussen de voorzitter en de verenigingsadviseur, aanwezigheid tijdens 

bestuursvergaderingen en het monitoren van de te behalen doelstellingen, is hier op een 

positieve manier invulling aan gegeven. De verenigingsadviseurs zijn verder door de 

voorzitters van CKV Sparta en v.v. Voorsterslag ingezet om ondersteuning te bieden aan 

een nieuw bestuur.  

 

Beachveld 

Op initiatief van CKV Sparta en v.v. Voorsterslag is SportService Zwolle als partner 

betrokken bij het gesprek met de Rabobank over de aanleg van een beachveld bij 

Sportpark De Verbinding. In 2019 wordt dit traject voortgezet met hopelijk een positief 

eindresultaat. 

Diabetes Challenge 

De Diabetes Challenge is een stedelijk project, dat in Zwolle Zuid en in Stadshagen met 

meerdere partners samen wordt vormgegeven. Het doel draagt bij aan een vitaal Zwolle: 

de deelnemer helpen om zijn of haar conditie terug te krijgen en kennis en ervaring aan 

te reiken van oud-deelnemers of ervaringsdeskundigen. In samenwerking met onder 

meer de Bas van de Goor Foundation, CKV Sparta, Medrie, Fysiotherapie 

Gezondheidshuis, Sociale wijkteams, buurtsportcoaches van SportService Zwolle én een 

groeiend aantal deelnemers wordt hier hard aan gewerkt.  

Kidsrun Challenge 
In samenwerking met Loopsport Zwolle hebben buurtsportcoaches ter voorbereiding op 

de Stadshagenrun clinics georganiseerd op het complex van AV PEC1910. Ongeveer 

veertig kinderen hebben aan de clinics deelgenomen. Het jaar daarvoor hebben bijna 

honderd kinderen hieraan deelgenomen. We gaan bekijken wat hiervan de oorzaak is, 

zodat in 2019 het aantal deelnemers weer toeneemt. 

Vakantieactiviteiten 

Tijdens de voorjaars- en herfstvakantie heeft SportService Zwolle verschillende sport- en 

beweegactiviteiten aangeboden voor kinderen van de basisschool. In het Anker hebben 

hier ruim 240 kinderen gebruik van gemaakt.  
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Wat ging niet goed en waar moeten we afscheid van nemen? 
Door het versterken van de samenwerking in de wijken, heeft SportService Zwolle veel 

aanvragen en verzoeken ontvangen voor de inzet van de buurtsportcoaches. Vanuit 

enthousiasme en bereidwilligheid speelt de stichting hier actief op in, waardoor de 

werkdruk op sommige momenten te hoog was. Dit nemen we mee in de verdere 

ontwikkeling van SportService Zwolle. Door het versterken van de samenwerking met 

onze partners willen we een betrouwbare partner blijven die kwaliteit en continuïteit 

levert.  

 

Wat ging ons aan het hart? 
Bij voetbalvereniging WVF is gestart met ‘Walking Football’. Een groot succes! Met 

actieve medewerking van ambassadeurs en deelnemers is, onder de bezielende leiding 

van onze buurtsportcoach, in korte tijd een heel mooie en belangrijke nieuwe vorm van 

voetballen in dit stadsdeel geïntroduceerd. Een vorm van bewegen voor 60-plussers 

waarbij naast allerlei oefenvormen de training wordt afgesloten met een partijvorm. Het 

enige verschil met voetbal is dat de oefeningen wandelend en in een lager tempo worden 

uitgevoerd. De circa twintig deelnemers genieten zichtbaar van dit wekelijkse 

trainingsmoment. Natuurlijk staat voor én na de training een kop koffie klaar. Dit biedt 

de sociale meerwaarde waar het bij sport & bewegen óók om draait. 

 

Tot slot: wat moeten we niet vergeten? 
Jaarlijks organiseert SportService Zwolle voor alle kinderen van het primair onderwijs de 

Koningsspelen. Een leuk en sportief evenement, dit jaar op feestelijke wijze geopend met 

de ‘Fitlala-dans’. In 2018 is een andere, efficiëntere opzet gehanteerd. Er is gewerkt met 

zones waarbinnen, aan de hand van thema’s, sporten zijn aangeboden. Dit creëerde 

meer structuur en duidelijkheid voor zowel deelnemers als betrokken organisaties. De 

samenwerking met sportverenigingen verliep goed, maar het aantal vrijwilligers was 

mager ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is opgelost door de samenwerking aan te 

gaan met verschillende onderwijsorganisaties in Zwolle. Geweldig hoe de studenten 

hebben bijgedragen aan een zeer geslaagde dag waar maar liefst 1200 kinderen aan 

hebben deelgenomen in Westenholte en Stadshagen.  

 

Trainersacademie 

Na WVF is SportService Zwolle nu ook bij CKV Sparta gestart met de trainersacademie. 

Een initiatief van SportService Zwolle om trainers die zich als vrijwilligers inzetten bij 

verenigingen, op te leiden. Inmiddels is de samenwerking geïntensiveerd en biedt 

SportService Zwolle daarnaast ook trainersondersteuning aan op het veld en in de zaal. 

In het najaar van 2018 is dit, met behulp van de Club Kader Coach regeling, ook 

opgepakt bij CSV’28 en v.v. Voorsterslag. Een mooie ontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Evenementen en projecten  

Aantal deelnemers 

Feiten en cijfers  Westenholte & Stadshagen 
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Structurele activiteiten 

Aantal deelnemers per week 

Bewegingsonderwijs 

Aantal lesuren per week 

2017/2018 

Aantal lesuren per week 

2018/2019 
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2.2 Aa-landen & Holtenbroek  

Stadsdeel Aa-landen & Holtenbroek is volop in ontwikkeling. Bekend over deze wijken is 

dat ze voornamelijk multicultureel zijn. De wijkopgaven vanuit de gemeente zijn onder 

andere de leefbaarheid en veiligheid in Holtenbroek verbeteren en het vertrouwen in de 

toekomst te herstellen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat kinderen weer veilig 

kunnen buitenspelen. Er is samen met maatschappelijke partners en sportverenigingen 

veel energie gestoken in het betrekken van bewoners bij elkaar en de buurt. 

SportService Zwolle draagt hier in sportieve zin aan bij door de jaarlijkse organisatie van 

een Cruyff Court toernooi, de Zwolse MudRun op Sportpark het Hoge Laar, de organisatie 

van verschillende schoolsporttoernooien én sport- en beweegactiviteiten op de scholen 

en dichtbij huis. 

Wat ging goed? 
Vanaf september 2018 worden onze buurtsportcoaches op bijna alle scholen in de wijk 

ingezet voor goed bewegingsonderwijs. Voor SportService Zwolle een mooie uitvalsbasis 

om een doorgaande leerlijn (voor, tijdens en na school) in de wijk te kunnen realiseren. 

Steeds meer kinderen melden zich aan voor het naschoolse aanbod: Kaboutersport, 

Multisport, PolitieKids en Peutergym.   

MudRun 

SportService Zwolle heeft in juli 2018 voor de tweede keer de handen ineengeslagen met 

de verenigingen Thor (Survival), ZRZV (Roei -en Zeilvereniging), AV PEC 1910 (Atletiek), 

HC Zwolle (Hockey) en de Scouting Hopman Kippersgroep om de MudRun, een sportief 

modderfeest, te organiseren. Het parcours  bij Hockey Club Zwolle op sportpark ‘Het 

Hoge Laar’ en volgde daarna de route in de omliggende omgeving van het sportpark 

Waaronder langs atletiekvereniging AV PEC 1910, de Zwolse Roei en Zeilvereniging 

(ZRZV) en Scouting Hopman Kippersgroep (HKG), het Westerveldse bos en de 

mountainbike route waarna de run weer eindigde bij Hockey Club Zwolle. De Zwolse 

MudRun wordt georganiseerd voor jong en oud. Iedereen vanaf zes jaar kan meedoen. 

Individueel of in teamverband. In 2018 was het ook mogelijk om je namens je 

bedrijf/organisatie op te geven en in teamverband aan te melden. Het aantal deelnemers 

is in 2018 verdubbeld ten opzichte van de eerste editie: maar liefst vijfhonderd 

deelnemers!  
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Cruyff Court Toernooi 

Ieder jaar organiseert SportService Zwolle op het Cruyff Court in Holtenbroek de 

voorrondes van het landelijke Cruyff Court kampioenschap voor 6x6 teams. Je hoeft 

hiervoor geen lid te zijn van een voetbalvereniging. Ook in 2018. Hierbij waren naast de 

deelnemers ook veel bewoners uit de wijk als toeschouwer aanwezig. Een mooi 

evenement dat we in deze wijk moeten koesteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegend Leren 

Op basisschool IKC De Wieden is de pilot ‘Bewegend Leren’ van start gegaan. Bewegend 

Leren is een samenwerking tussen SportService Zwolle, Vrije Universiteit Amsterdam en 

Hogeschool Windesheim waarbij onderzoek wordt gedaan naar het effect van bewegend 

leren. IKC De Wieden is één van de drie Zwolse scholen die mee doet aan deze pilot. 

Samen met IKC De Wieden wordt onderzocht op welke wijze bewegen en leren van een 

vak, zoals rekenen en taal, op een betekenisvolle manier kan worden geïmplementeerd 

in de school. Het onderzoek loopt door in 2019. 

 

Sport- en spelmateriaal 

De basisscholen in de Aa-landen hebben de handen ineengeslagen en alle sport- en 

spelmaterialen samengevoegd. Voor alle scholen die de gymzaal aan de Waallaan 

gebruiken staan deze materialen nu ter beschikking. SportService Zwolle beheert de 

materialen en zorgt ervoor dat elk jaar vanuit scholen geld wordt ingelegd voor 

onderhoud en/of nieuwe materialen. 
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PolitieKids 

In 2018 is het project ‘PolitieKids’ gelanceerd in Holtenbroek. ‘PolitieKids’ is een 

samenwerking tussen politie Zwolle, Travers Welzijn, de scholen in Holtenbroek, 

Doomijn, Atletiekvereniging AV PEC1910 en SportService Zwolle. Door middel van dit 

project worden kinderen van 7 t/m 11 jaar ingezet voor de veiligheid en leefbaarheid van 

de wijk. Dankzij betere sociale en fysieke vaardigheden worden kinderen hierdoor o.a. 

weerbaarder en de relatie tussen kinderen, ouders en politie wordt positief versterkt.  

Koningsspelen 

In 2018 heeft SportService Zwolle samen met diverse sportverenigingen en 

(maatschappelijk) partners de Koningspelen georganiseerd. Een zeer geslaagde dag 

waar ruim 900 kinderen uit de wijken Aa-landen en Holtenbroek aan hebben 

deelgenomen.  

 

 

 
 

 

Veilig sportklimaat 

SportService Zwolle stimuleert integraal en inclusief sporten en bewegen. 

Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of 

sociale positie willen we graag wegnemen. Alleen zo kunnen we een veilig sportklimaat 

creëren. In samenwerking met atletiekvereniging AV PEC1910 is rondom dit thema een 

bijeenkomst georganiseerd met vertrouwenscontactpersonen over LHBTi: seksuele en 

genderdiversiteit.  

 

Gezonde sportkantine 

Bij HC Zwolle is een roadshow georganiseerd rondom het onderwerp ‘Gezonde 

Sportkantine’. De verenigingen kunnen zodoende ontdekken dat gezonde voeding ook 

lekker, snel en hip kan zijn en dat er alternatieve keuzes zijn om het alcoholgebruik 

terug te dringen. Daarin is het van belang om te laten zien dat het werkt en het plan 

overdraagbaar te maken.  
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Studenten en docenten van De Nieuwe Hanze Unie hebben in opdracht van de gemeente 

een plan ontwikkeld ontwikkelt om de attitude van de sportverenigingen positief te 

veranderen ten aanzien van het aanbieden van een gezonde(re) keuze in de 

sportkantines. Samen met deze studenten heeft SportService Zwolle er voor gezorgd dat 

Korfbalvereniging CKV Sparta, v.v.SVI en HC Zwolle letterlijk en figuurlijk proeftuin 

werden voor deze roadshow. De verenigingen (leden, kantinebeheer & bestuur) hebben 

positief op de uitkomsten van de roadshow gereageerd en bekijken in 2019 hoe zij deze 

resultaten kunnen verwerken en borgen in hun kantines of clubgebouw.    

 

Playing for Success 

Afgelopen jaar hebben 185 kinderen in Zwolle deelgenomen aan ‘Playing for Success’. 

Een programma dat zich richt op leerlingen van het basisonderwijs die om sociaal- 

emotionele redenen niet de prestaties leveren op school die van hen worden verwacht. 

Gedurende 10-12 weken werken de leerlingen aan hun sociale prestaties in het PEC 

Zwolle MAC3PARK stadion én het Landstede Sportcentrum. Het programma zorgt ervoor 

dat de kinderen weer in zichzelf gaan geloven waardoor de prestaties op school 

verbeteren. In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een programma voor 

het voortgezet onderwijs. De wens is om dit in 2019 te kunnen aanbieden.  

 

Waar moest aandacht voor zijn?  
In Aa-landen & Holtenbroek is SportService Zwolle gestart met een vernieuwd 

‘Beweegteam’. Een beweegteam dat bestaat uit buurtsportcoaches, een 

verenigingsadviseur en een sportparkmanager. Het team heeft kennis gemaakt met de 

cultuur en de partners in de wijken. Een belangrijk aandachtspunt in de wijk Holtenbroek 

is de afname van het aantal buiten spelende kinderen. In 2018 zijn hiervoor samen met 

Travers nieuwe ideeën ontwikkeld. Aan de hand van een buitenspeelproject rondom de 

flats aan de Palestrinalaan in Holtenbroek, is gekeken naar de verschillende 

mogelijkheden. In 2019 komt er naar verwachting vanuit de subsidie ‘Out of the Box’ 

een zeecontainer met buitenspel-materiaal. Hierin willen we buurtbewoners actief laten 

participeren om de kinderen die nu binnen in de flat zitten actief te laten buitenspelen.  

Schoolsporttoernooien 

Er is volop aandacht geweest voor de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi bij HTC. 

Net als in sommige andere wijken, was het ook hier niet eenvoudig vrijwilligers in te 

zetten vanuit de sportverenigingen. In de evaluatie is hier uitgebreid bij stil gestaan. 

SportService Zwolle gaat bekijken hoe de vereniging kan worden ontlast, door de 

samenwerking met andere partners, zoals onderwijsinstellingen te versterken en een  

win-win situatie te creëren.  

Multisport 

Onder de noemer ‘Multisport’ organiseert SportService Zwolle in samenwerking met 

sportverenigingen en andere sportaanbieders een gezellige sportieve middag waar 

inwoners kennis kunnen maken met de diversiteit van sport- en beweegactiviteiten die 

plaatsvinden rondom de wijk (voetbal, hockey, handbal, atletiek, honkbal, basketbal en 

tennis). In 2018 heeft SportService Zwolle, om de stap naar een sportvereniging kleiner 

te maken, het event verplaatst van de wijk naar Sportpark Het Hoge Laar. Dit leverde 

een geslaagd event op, maar helaas minder deelnemers. We gaan onderzoeken wat 

hiervan de reden is.  

Verenigingsadvies 

Bij H.F.C. Storica en F.C. Ulu Spor is door de verenigingsadviseur een adviestraject 

begeleid ter verbetering van de samenwerking tussen de jeugdleden. Het adviestraject is 

goed verlopen en heeft geresulteerd in een concreet plan van aanpak. De clubs zijn 

momenteel nog bezig met de uitvoering hiervan.  
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Met het bestuur van honk- en softbalvereniging Blue Hawks Zwolle, is een 

coachingstraject gestart. De contacten zijn goed en de coaching verloopt goed, maar 

blijft ook in 2019 een punt van aandacht.   

Kids First 

In samenwerking met HC Zwolle is gewerkt aan het project ‘Kids First’. Onder de vlag 

van dit onderzoeksproject doet HC Zwolle mee met drie jeugdteams. Doel is het bouwen 

aan een veilig sportklimaat waarbij het kind centraal staat en de focus ligt op plezier, 

positieve coaching en sociale veiligheid. Het project loopt door in 2019.  

Wat ging niet goed en waar moeten we afscheid van nemen? 
Helaas is SportService Zwolle vanwege het lage aantal deelnemers op Sportpark Het 

Hoge Laar gestopt met ‘Seniorensport’. In overleg zijn de deelnemers verplaatst naar 

locaties in andere stadsdelen, waar het aantal deelnemers voor ‘Seniorensport’ juist 

alleen maar toeneemt.  

Check it Out 

‘Check it Out’ was gestart als een mooie sportimpuls voor de tennissport in Zwolle. Het 

project kwam helaas moeizaam van de grond waardoor het doel, mensen meer te laten 

tennissen, nog niet volledig is bereikt. Een aantal klassen is onder schooltijd op bezoek 

geweest bij TVZ 750. Daaropvolgend heeft de tennisvereniging een naschools aanbod 

georganiseerd en konden kinderen meetrainen tijdens reguliere trainingen. Het project 

loopt door in 2019. 

Wat ging ons aan het hart? 
SportService Zwolle initieert en stimuleert een brede kennismaking met sport in de wijk. 

SportService Zwolle wil hiermee zoveel mogelijk kinderen in beweging krijgen. Hoe? 

Door verenigingen naar de wijk te halen, of het (verenigings)sportaanbod 

laagdrempeliger te maken voor deze doelgroep en hier actief op in te spelen. Steeds 

meer kinderen weten nu de weg te vinden naar de sport.  

 

Tot slot: wat moeten we niet vergeten? 
De basis is gelegd voor de samenwerking met ketenpartners in de wijk. In 2019 zetten 

we in op een nog betere verbinding, waardoor we nog beter kunnen inspelen op een 

beweegaanbod die past bij de wens van de inwoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen en projecten  

Aantal deelnemers 

Feiten en cijfers  Aalanden en Holtenbroek  

Aantal deelnemers 
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2.3 Centrum-Berkum-Dieze-Assendorp-Kamperpoort-Veerallee 

De sportparticipatie in dit stadsdeel is hoog. Inwoners vanuit het centrum, Dieze, 

Berkum en de Veerallee zijn veelal actief betrokken bij sportverenigingen en zetten zich 

volop in als vrijwilliger. SportService Zwolle is hier vooral betrokken ten behoeve van 

verenigingsondersteuning, het geven van bewegingsonderwijs op de basisscholen en de 

organisatie van schoolsporttoernooien. In de wijken Assendorp en Pierik is de sociale 

betrokkenheid bijzonder goed aanwezig. Naast sportparkmanagement op Sportpark De 

Marslanden, zetten we hier veel in op activiteiten in de wijk. In de wijken Kamperpoort 

en Diezerpoort zijn we actief op het gebied van sportstimulering van kinderen en hun 

ouders en de koppeling met sportverenigingen. Door inbreiding neemt de segmentatie in 

dit stadsdeel toe. Denk daarbij aan de wijken ‘Weezenlanden’ en ‘Prinsenpoort’. Jong en 

oud zijn hier volop en door elkaar aanwezig en hebben ieder eigen wensen en behoeften 

als het gaat om sport en bewegen. Mooie uitdagingen voor de wijkgerichte aanpak van 

SportService Zwolle.  

  

Wat ging er goed? 
In 2018 is SportService Zwolle op Sportpark De Marslanden het ‘Move On-project’ een 

vervolg gekregen en op Sportpark Zwolle Noord is met het project gestart. In 

samenwerking met Landstede Sport & Bewegen, het Thomas a Kempis College (TAK) en 

Stichting Sportpark Marslanden is een nieuw praktisch lesprogramma ontwikkeld voor 

leerlingen die het vak ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ volgen op de TAK. Studenten 

van Landstede Sport & Bewegen zijn vervolgens door SportService Zwolle, Landstede 

Sport & Bewegen en Stichting Sportpark Marslanden, opgeleid tot ‘Move-On begeleiders’. 

Op hun beurt hebben de studenten van Landstede (de Move-On begeleiders) de 

leerlingen van de TAK in enkele maanden opgeleid tot ‘Move-On Trainers’, zodat ze 

inzetbaar zijn tijdens verschillende evenementen en sportdagen die plaatsvinden op de 

sportparken. Denk daarbij aan het schoolvoetbaltoernooi en de Koningsspelen. We 

noemen dit een train-de-trainer traject. Het project is erg succesvol. SportService Zwolle 

gaat haar rol evalueren en in 2019 bepalen hoe hier een vervolg aan wordt gegeven.   
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THINK op school 

THINK is een lesprogramma dat in 2018 wordt aangeboden aan de onderbouw van zes 

Zwolse voortgezet onderwijsscholen én het Deltion College. Het lesprogramma van 

THINK bestaat uit achttien interactieve lessen die over een volledig schooljaar worden 

verdeeld. De lessen worden gegeven door ‘THINK-op-school trainers’. Een 

buurtsportcoach van SportService Zwolle maakt deel uit van de vaste trainerspool 

Samen met de mentoren zorgen de vaste trainers het eerste halve jaar voor de invulling 

van de THINK-lessen. De lessen worden tijdens het schooljaar op maat gemaakt. Zo 

wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan ‘STOP’ zeggen, je gevoel ervaren maar ook 

het normaliseren van gebeurtenissen en hoe je daarmee om kan gaan. THINK op school 

richt zich op leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten van het MBO. Voor 

zowel ieder leerjaar als onderwijssoort is een specifiek programma ontwikkeld. De rol 

van SportService Zwolle binnen het project THINK is steeds concreter geworden in 2018. 

De beweeglessen van alle thema-blokken ontwikkelt en verzorgt SportService Zwolle.  

 

Samenwerking Onderwijs 

Vanwege zwangerschapsverlof en langdurige ziekte zijn enkele medewerkers van 

SportService Zwolle afgelopen jaar gedetacheerd bij het Deltion College. Zowel bij het 

onderdeel Sport Expertisecentrum als bij Sport en Recreatie Niveau 2 en 4 zijn de 

medewerkers ingezet. Van beide kanten is dit goed bevallen. Vanuit de samenwerking 

met het Deltion College is ook een koppeling gemaakt met het openluchtbad in Zwolle. 

Studenten die hier stagelopen worden vanaf nu begeleid door een buurtsportcoach van 

SportService Zwolle.  

 

Daarnaast zijn twee buurtsportcoaches vanaf 2018 structureel ingezet bij het Thomas A 

Kempis College. Doel: de verbinding versterken met jongeren door middel van sport en 

bewegen. Twee buurtsportcoaches geven twee dagen in de week een deel van het vak 

‘sport & health’. Dit doen ze o.a. door clinics bij sportverenigingen te organiseren.  

 

Samenwerking Duyvencamp en Campherbeek  

Het is de buurtsportcoach opgevallen dat er enige rivaliteit heerst tussen de twee 

scholen. Dit gevoel speelt op bij diverse wijkactiviteiten, zoals de Oranjeweek, 

schoolsporttoernooien en tijdens onderlinge gesprekken. Om ervoor te zorgen dat 

kinderen in de wijk op een leuke, prettige en sfeervolle manier met elkaar kunnen 

sporten en bewegen, zijn twee zaken opgepakt. De buurtsportcoach geeft inmiddels les 

aan de kinderen van beide basisscholen en zoekt daarbij actief de verbinding op. Het 

gymrooster is bijvoorbeeld zo vormgegeven dat de groepen van beide scholen elkaar 

afwisselen. Dit houdt in dat kinderen elkaar tegenkomen, ontmoeten en contact met 

elkaar hebben. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar beter leren kennen. Ook gaat SportService 

Zwolle in 2019 in samenwerking met de basisscholen en kinderopvang Partou starten 

met het project ‘Fair Play scoort in Berkum’. Onder het motto ‘Fair Play scoort’ willen de 

betrokken partijen zowel tijdens de lessen bewegingsonderwijs, de naschoolse sport- en 

beweegactiviteiten, de verenigingsactiviteiten als bij de BSO blijvend aandacht geven 

aan sportiviteit en respect.  

 

AsRENdorp 

SportService Zwolle is gevraagd te ondersteunen bij de organisatie van de AsRENdorp, 

een hardloopevenement voor jong en oud in de wijk Assendorp. Dat is ingevuld door het 

promoten van deze activiteit op de scholen in de wijk. Ook hebben de buurtsportcoaches 

de medailles uitgedeeld. Naast het feit dat het leuk is om hierin te participeren, is het 

vooral een feest van herkenning. Veel kinderen die hebben meegelopen, krijgen van 

SportService Zwolle ook bewegingsonderwijs op school.  
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Sportdag Dieze 

Veel kinderen in deze wijk kunnen niet op zomervakantie. Daarom organiseert 

SportService Zwolle een leuke sport- en speldag. Samen met Travers, sportverenigingen, 

Tabonon, Youth for Christ Zwolle en vrijwilligers uit de wijk zelf is een superleuke dag 

georganiseerd waardoor kinderen in contact komen met elkaar en plezier beleven aan de 

verschillende sport en spel activiteiten. Maar liefst 65 kinderen hebben hieraan 

deelgenomen.  

 
Verenigingsadvies 

De badminton sport in Zwolle kampt al jaren met teruglopende ledenaantallen waardoor 

fusies tussen clubs onvermijdelijk waren. Na de samensmelting van BC De Zwollenaar, 

BC Hanze ’83 en BC SVI tot BC Blauwvinger, bestaan er samen met de Zwolsche 

Badminton Club nu nog twee ‘brede’ Zwolse badmintonverenigingen. De vereniging-

sadviseur van SportService Zwolle is het afgelopen jaar als procesbegeleider bij dit 

fusietraject betrokken geweest. De individuele verenigingen zijn in eerste instantie 

gefaciliteerd in hun strijd tegen ledendaling. Uiteindelijk kwamen de verenigingen zelf tot 

de conclusie dat een fusie nodig was. In anderhalf jaar tijd zijn de clubs gefuseerd tot BC 

Blauwvinger. Daarnaast ondersteunt SportService Zwolle beide clubs door badminton bij 

de jeugd meer bekendheid te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is de organisatie van 

het schoolbadmintontoernooi. In 2018 hebben maar liefst 116 kinderen aan het toernooi 

deelgenomen.  

 

Schoolschaaktoernooi 

In samenwerking met schaakvereniging Zwolse Schaak Genootschap heeft SportService 

Zwolle in 2018 een schoolschaaktoernooi georganiseerd. Een prachtig event waarbij 

kinderen op een andere manier bezig zijn met sport en hier ook helemaal in op gaan.  

 

Kids United Sport Zwolle (KUSZ) 

PEC Zwolle, Regio Zwolle United, Landstede sportcentrum en SportService Zwolle hebben 

ook in 2018 de handen ineen geslagen om kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de 

basisschool uit gemeente Zwolle, die om financiële of familiaire omstandigheden niet op 

vakantie kunnen, een leuke week aan te bieden. Circa 40 kinderen hebben hieraan 

deelgenomen. In samenwerking met verschillende partners en sportverenigingen zijn 

diverse sportieve activiteiten georganiseerd met als rode draad: plezier, vitaliteit en Fair 

Play.  

Gezond ouder worden 

In 2018 heeft SportService Zwolle medewerking verleend aan de bijeenkomst ‘Gezond 

en vitaal ouder worden’ voor senioren. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd in 

Berkum, (Wijkcentrum de Weijenbelt) en in de Pierik (Sportpark De Marslanden). Vragen 

als: “Wat verandert er als u ouder wordt?” en “Wat kunt u zelf doen om gezond ouder te 

worden?” stonden hierbij centraal. In samenwerking met verschillende senioren- en 

welzijnsorganisaties is hier antwoord op gegeven. Ook zijn diverse workshops gegeven. 

SportService Zwolle heeft een bijdrage geleverd aan de workshop waarbij deelnemers 

een fit-test konden afnemen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om te sporten en 

bewegen in en rondom de wijk gedeeld met de senioren. Op Sportpark De Marslanden is 

de avond gestart met een beweegmoment ter promotie van de beweeggroepen voor 

senioren, die wekelijks sporten op Sportpark De Marslanden.  

Revalidatie 

Vanuit het programma Integrale Behandeling Overgewicht (IBO) heeft centrum voor 

revalidatie De Vogellanden de samenwerking gezocht met SportService Zwolle. Vanuit 

deze samenwerking is een pilot gestart. Tot eind 2019 sport op Sportpark De Marslanden 

nu structureel een groep mensen die kampt met chronische klachten vanwege 

overgewicht.  

 



 18 

Waar moest aandacht voor zijn?  
Het naschoolse beweegaanbod verdient aandacht. Er is afgelopen jaar bewust voor 

gekozen hier niet te veel op in te zetten vanwege de vele andere projecten en 

bewegingsonderwijs waar de buurtsportcoaches voor zijn ingezet. Belangrijk is dit goed 

te evalueren en na te denken hoe hier invulling aan kan worden gegeven in 2019. In het 

bijzonder streeft SportService Zwolle naar het versterken van de samenwerking met 

partners in het sociaal domein, zoals Travers en WijZ.    

Wat ging ons aan het hart? 
Ook in 2018 is opnieuw een sportief Oranjefeest georganiseerd: de Koningsspelen. 

Basisschoolkinderen laten we hiermee zien hoe leuk het is om samen te sporten en te 

bewegen. De organisatie verliep goed, met als centrale locaties Sportpark Zwolle Noord 

en Sportpark De Marslanden. Met verschillende partners is een fantastische dag 

georganiseerd waaraan ruim 1200 kinderen hebben deelgenomen. 

 

Tot slot: wat moeten we niet vergeten? 
Sportpark Zwolle Noord is een samenwerking tussen zeven verschillende verenigingen in 

vijf verschillende sporten, gelegen in Zwolle Noord. De ambitie van de verenigingen is 

om gezamenlijk  een maatschappelijke en sportieve bijdrage te leveren aan de Zwolse 

samenleving. Onder begeleiding van een sportparkmanager wordt hard gewerkt aan een 

passende invulling. Afgelopen jaar stond vooral de onderlinge kennismaking centraal en 

het ontwikkelen van een plan van aanpak met een heldere gezamenlijke visie.  

 

De mogelijkheid wordt onderzocht een ‘Urban sportstrook’ te ontwikkelen. Zo zijn er 

vergevorderde plannen vanuit ZAC-basketbal om bij SV HTC basketbalvelden aan te 

leggen voor het 3x3 basketbal. Ook ligt er een vraag vanuit het Centre for Sports & 

Education (CSE) voor de aanleg van een mogelijke ‘Pumptrack’. Dit is een circuit van 

walsen, bochten en functies die zijn ontworpen om volledig gereden te worden door 

rijders die ‘pompen’ (momenten die worden opgewekt door het op en neergaan van 

lichaamsbewegingen, in plaats van te trappen of te duwen). Dit zou zeer goed 

samengaan met een skate- en boardbaan. Ook wordt gewerkt aan een gezamenlijk en 

vernieuwd sportaanbod voor de gezamenlijke leden én de wijkbewoners.   

 

 

  

Evenementen en projecten  

Aantal deelnemers 

Feiten en cijfers Centrum- Berkum- Dieze-Assendorp-Kamperpoort-Veerallee 

Aantal deelnemers 
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2.4 Zwolle-Zuid - Wijthmen - Windesheim  

Zwolle-Zuid is een dynamische wijk die bestaat uit meerdere kleine kernen rondom 

sportaccommodaties en andere faciliteiten. In sommige delen van de wijk neemt het 

aantal senioren toe. De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds meer jonge 

gezinnen zich hier gaan vestigen. De sportparticipatie in de wijk is groot en sport 

verbindt zichtbaar. Ieder deel van de wijk vraagt een eigen aanpak én beweegaanbod. 

Dat maakt het werken binnen dit stadsdeel uitdagend. Een uitdaging is het aantal 

vrijwilligers dat terugloopt. Om het sport- en beweegaanbod te kunnen waarborgen, 

werk SportService Zwolle actief samen met het onderwijs. Ook de samenwerking met 

verenigingen, andere sportaanbieders, (maatschappelijke) organisaties én bedrijven 

ontwikkelt zich volop. Ook Wijthmen en Windesheim maken voor SportService Zwolle 

onderdeel uit van dit stadsdeel. In beide kernen herken je echt de familiecultuur. Ons 

kent ons. Het is prettig samenwerken met de verenigingen en er zijn altijd voldoende 

vrijwilligers aanwezig om  te ondersteunen bij sport- en beweegactiviteiten.   

Wat ging goed? 
SportService Zwolle verzorgt op veel scholen het bewegingsonderwijs. Afgelopen jaar 

zijn hier De Kubus en Talentum bij gekomen. Daarnaast hebben De Sluis, De Marshof en 

De Markesteen een uitbreiding van bewegingsonderwijs aangevraagd. De samenwerking 

op de scholen en met de docententeams verloopt goed.   

Walking Football 

Op Sportpark De Siggels is gestart met ‘Walking Football’. Een mooie samenwerking 

tussen v.v. SVI, WijZ, PEC Zwolle United en SportService Zwolle. Net als bij WVF is hier 

in korte tijd een hele mooie en belangrijke nieuwe vorm van voetballen geïntroduceerd. 

Een vorm van bewegen voor 60-plussers (met dispensatie vanaf 58 jaar), waarbij naast 

allerlei oefenvormen de training wordt afgesloten met een partijvorm. Het enige verschil 

is dat de oefeningen wandelend worden uitgevoerd. De deelnemers genieten zichtbaar 

van dit wekelijkse trainingsmoment. Ze noemen dit treffend “Ons Momentje”. Natuurlijk 

staat voor én na de training een kop koffie klaar. Dit biedt de sociale meerwaarde waar 

het bij sport & bewegen om draait. 

EveryBody 

Op Sportpark De Siggels is gestart met een ‘EveryBody groep’. Twaalf deelnemers met 

Obesitas, die volgens de fysiotherapeut aan een volgende stap toe zijn, maken kennis 

met verschillende takken van sport. Doel is dat de deelnemers zich uiteindelijk aansluiten 

bij een sportvereniging in de buurt die bij ze past.  

 

Sport- en spelmateriaal voor iedereen 

Een mooi samenwerkingsinitiatief is de materiaalovereenkomst tussen openbare 

basisschool De IJsselhof en Talentum voor gezamenlijk beheer, onderhoud en aanschaf 

van sport- en spelmaterialen in de gymzaal waar ze gezamenlijk gebruik van maken. 

SportService Zwolle verzorgt het beheer en onderhoud van het materiaal. Als er géén of 

weinig vervangingskosten zijn, kunnen nieuwe materialen worden aangeschaft voor het 

bedrag dat door beide scholen jaarlijks wordt gereserveerd. De ambitie van SportService 

Zwolle is dit model uit te breiden naar alle gymzalen. Door de materialen te combineren 

ontstaat er een breder aanbod voor de gebruikers. Door Stichting Sportpark De Siggels is 

subsidie aangevraagd voor een soortgelijk initiatief. Met succes! Inmiddels is een sport- 

en spelcontainer geplaatst op het sportpark met een divers aanbod van sport- en 

spelmaterialen. Hier mogen alle sporters op het sportveld gebruik van maken. 

Fantastisch! 
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Nationale Sportweek 

In het kader van de Nationale Sportweek is op Sportpark De Siggels een event 

georganiseerd waarbij veel sportaanbieders en samenwerkingspartners in de wijk zich 

hebben gepresenteerd. Bezoekers konden naast het verkrijgen van informatie, praktisch 

kennis maken met diverse sporten. Ook is tijdens het event de Sport BSO officieel van 

start gegaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportspektakel dag 

In 2018 is in de herfst- en voorjaarsvakantie de inmiddels bekende ‘Sportspektakel dag’ 

georganiseerd. Een leuke, sportieve vakantieactiviteit waar iedereen welkom is. Circa 

100 basisschoolkinderen hebben hieraan deelgenomen. Tijdens de ‘Sportspektakel dag’ 

kunnen kinderen kennismaken met diverse sporten. In samenwerking met de 

sportverenigingen, Doomijn en Travers heeft SportService Zwolle clinics en workshops 

georganiseerd.  

 

Seniorensport 

Veel senioren hebben zich aangesloten bij ‘Seniorensport’. Een gezellige activiteit met 

diverse sport- en beweegonderdelen voor 55-plussers. Denk daarbij aan korfbal, frisbee, 

tennis en jeu de boules. Als het slecht weer is gaan de deelnemers aan de slag met 

verschillende denksporten, koersbal, tafeltennis of biljarten. Iedereen kan meedoen is 

het credo. Uiteraard is er ook ruimte voor gezelligheid. Na een uurtje samen sporten 

staat het gezamenlijk drinken van een kop koffie/thee en het maken van een praatje 

centraal.  

 

Koningsspelen 

Op Sportpark De Siggels is dit jaar de Koningsspelen georganiseerd. Bijna alle scholen 

hebben hieraan deelgenomen. In samenwerking met Jena XL, Landstede en Deltion 

Sport en bewegen, Deltion Landmacht, v.v. SVI, Korfbalvereniging Oranje Zwart, Krav 

Maga (weerbaarheidstraining), RC Zwolle (rugby)  is een fantastisch sportief feest 
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neergezet. RC Zwolle heeft als actief partner rugby aangeboden, TC Ittersum heeft met 

twee trainers en veel vrijwilligers een bijdrage geleverd en manege ’t Hoefijzer heeft 

materialen beschikbaar gesteld voor de activiteit ‘Verstoppertje’. Een geslaagde dag waar 

ruim 1000 kinderen aan hebben deelgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes Challenge 

Met ondersteuning van de Bas van de Goor Foundation organiseren lokale zorgverleners, 

zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, diabetes- en 

wijkverpleegkundigen wekelijks een wandeling voor mensen met diabetes. SportService 

Zwolle faciliteert dit. In kleine stappen trainen circa 30 deelnemers samen met hun 

zorgverlener 16-20 weken voor de Nationale Diabetes Challenge. Doel van de challenge 

is om die week vier dagen achter elkaar te wandelen in de eigen omgeving.  

 

Waar moest aandacht voor zijn?  
In 2018 is veel energie gezet op de samenwerking met diverse partners in de wijk: de 

onderwijsinstellingen (Jena XL, Windesheim, Landstede en het Deltion College); 

sportverenigingen (v.v. SVI, s.v. Zwolsche Boys, ZAC, v.v. Wijthmen, Voetbal Sport 

Windesheim en TC-Ittersum); Travers; WijZ; Doomijn; Sociale wijkteams; de 

wijkmanager; Dock 24; fysio- en huisartspraktijken; PI Zwolle; Stadkamer; De Nieuwe 

Hanze Unie en Bartiméus . Dit heeft mooie resultaten opgeleverd. In 2019 willen we de 

samenwerking met onze partners graag intensiveren. Door de krachten te bundelen 

versterken we ons beweegaanbod en daarmee de vitaliteit van de inwoners.   

Wat ging niet goed en waar moeten we afscheid van nemen? 
Het beweegteam van SportService Zwolle is tevreden met het behaalde resultaat. In 

2019 gaan we het aanbod samen met de huidige en wellicht nieuwe partners verder 

ontwikkelen op basis van de wens en behoefte van de jonge en oudere inwoners.  
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Wat ging ons aan het hart? 
Er is veel betrokkenheid vanuit de voetbalverenigingen. Voetbalvereniging v.v. SVI heeft 

bijvoorbeeld de transitie gemaakt van clubhuis naar buurthuis. De bezuinigingen 

dwongen de club na te denken over andere verdienmodellen. Het sportpark is nu, mede 

door de inzet van een sportparkmanager van SportService Zwolle, de verbindende 

schakel in de wijk. De accommodatie is ter beschikking gesteld aan de buurtbewoners. 

Ook is Doomijn er gestart met de Sport BSO en wordt de accommodatie benut als 

huiswerkinstituut. Voetbalvereniging Zwolsche Boys en ZAC hebben ook de ambitie geuit 

zich verder te ontwikkelen. In welke richting? Daar wordt in 2019, met ondersteuning 

van onze verenigingsadviseur, een besluit over genomen.  

Tot slot: wat moeten we niet vergeten? 
Aandachtspunt in de wijk is het versterken van de samenwerking in dit stadsdeel. Door 

de krachten te bundelen kunnen partners meer voor elkaar betekenen en de 

samenwerking beter benutten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurele activiteiten 

Aantal deelnemers 

Aantal deelnemers per week 

Evenementen en projecten 

Feiten en cijfers Zwolle-Zuid – Wijthmen - Windesheim 

Aantal deelnemers 
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Bewegingsonderwijs 

Aantal lesuren per week 

2017/2018 

 

 

Aantal lesuren per week 

2018/2019 

Bewegingsonderwijs 
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3 Aangepast sporten kan! 

Iedereen Actief!’ is de naam van het programma dat aangepast sporten onder 

de aandacht brengt in Overijssel. Onder het motto ‘Ontdek en doe mee!’ legt 

‘Iedereen Actief’ duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en 

vrijwilligers) en gebruikers (sporters en organisaties). Integratie en 

participatie zijn toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen is 

het credo, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sporters met een 

beperking, maar ook voor sportverenigingen zitten er soms nogal wat haken en 

ogen aan.  

 

Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met een beperking niet eenvoudig is om de 

juiste sport en de bijbehorende vereniging te vinden. Ook verenigingen vinden het niet 

altijd makkelijk om een aanbod voor mensen met een beperking te realiseren. 

SportService Zwolle vervult voor de regio IJsselland de rol als regiocoach met als doel 

het ondersteunen en adviseren van sportverenigingen, andere sportaanbieders én de 

groep waar het om gaat, sporters met een beperking. Zo’n 35% van de sporters komen 

uit de regio naar Zwolle om te sporten bij één van de Zwolse sportaanbieders. 

 

Wat ging goed? 
Vanuit het provinciale programma heeft de regiocoach van SportService Zwolle input 

geleverd voor het ontwikkelen van promotiemateriaal. Zo is er een animatie gepubliceerd 

over het programma ‘Iedereen Actief’ en in het bijzonder de rol van de regiocoaches. 

Daarnaast is er een provinciale tabloid (krant in A3-formaat) verschenen met prachtige 

voorbeelden van sport & beweegmogelijkheden in de provincie. Ook is er een filmpje 

gemaakt over de ambassadeur van Iedereen Actief, Para-atleet Johan Reekers. Kortom: 

in 2018 zijn mooie PR-middelen ontwikkeld om het aangepast sporten beter op de kaart 

te zetten. 
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Sportadviesgesprekken 

SportService Zwolle is binnen het Zwolse netwerk bekend met haar rol als regiocoach. 

Met regelmaat komen er ondersteuning- en adviesvragen binnen van organisaties voor 

de doelgroep, de doelgroep zelf, maar ook van sportaanbieders die al een aangepast 

sportaanbod hebben of dit willen starten. Jaarlijks plant SportService Zwolle circa vijftig 

sportadviesgesprekken in. Dit zijn gesprekken met potentiële deelnemers, soms met hun 

begeleider, om te bespreken welke sport- en beweegwens zij hebben. Gezamenlijk wordt 

er gekeken naar de mogelijkheden en welke randvoorwaarden er nodig zijn om iemand 

te laten sporten of bewegen.  

 

Brainstormsessies 

Voor de aangepaste sportverenigingen heeft SportService Zwolle een brainstormsessie 

georganiseerd. Samen met hen is er gekeken naar de knelpunten die zij ervaren. Op 

basis hiervan is met een aantal sportaanbieders ter ondersteuning één op één 

gesprekken gevoerd. In 2019 wordt hier vervolg aan gegeven. Ook is er een 

brainstormsessie georganiseerd voor de Zwolse voetbalverenigingen met een aangepast 

sporten aanbod. Tijdens deze sessie werd door de verenigingen uitgesproken dat ze op 

PR-gebied graag gezamenlijk willen optrekken en de onderlinge samenwerking willen 

versterken. SportService Zwolle heeft samen met de voetbalverenigingen een 

subsidieaanvraag ingediend om dit te kunnen realiseren.  

 

Onderzoek 

In 2018 heeft SportService Zwolle de focus gelegd op de samenwerkingsorganisaties 

binnen het aangepast sporten. Om de doelgroep hierbij niet uit het oog te verliezen heeft 

SportService Zwolle eind 2018 een onderzoek gestart naar de sport- en beweegwensen 

en knelpunten van de doelgroep. Dit onderzoek is regionaal weggezet en richt zich op 

mensen met een beperking van 18 jaar en ouder. Van de jongere doelgroep is er middels 

Special Heroes een goed beeld van de sport- en beweegwensen. De uitkomsten van het 

regionale onderzoek worden in 2019 besproken.  

 

 

 

 

 

 

samenwerkende organisaties.  
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Evenementen 

Ook hebben in 2018 diverse evenementen plaatsgevonden waar de regiocoach van 

SportService Zwolle een rol heeft vervuld. In samenwerking met centrum voor 

revalidatie De Vogellanden en NOC*NSF heeft de ‘Ready to Sport-Kemerink Sportevent’ 

plaatsgevonden. Ruim 30 kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking hebben 

kennis gemaakt met kickboksen, freerunning, rolstoel stunten en para-triatlon. 

Daarnaast heeft dit jaar de Multisportdag plaatsgevonden voor leerlingen van het 

Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs. Ruim 300 leerlingen hebben kunnen 

kiezen uit 17 activiteiten: van zwemmen en judo tot atletiek. Ook heeft in 2018 voor het 

eerst de Watersportchallenge plaatsgevonden bij het Openlucht Zwembad Zwolle. In 

samenwerking met diverse watersportverenigingen hebben de leerlingen kennis gemaakt 

met onder andere aquajogging, waterpolo en duiken. Een erg succesvolle editie die in 

2019 een vervolg krijgt. 

 

Paardrijlessen 

SportService Zwolle heeft stichting ’t Hoefijzer ondersteuning geboden bij het schrijven 

van een subsidieaanvraag. Deze aanvraag is gehonoreerd waardoor in 2018 circa 90 

kinderen kennis hebben gemaakt met een drietal paardrijdlessen bij ’t Hoefijzer.   

 
Waar moest aandacht voor zijn?  
Naast lokaal, regionaal en provinciaal is er ook landelijk steeds meer aandacht voor het 

aangepast sporten. ‘Grenzeloos Actief’ is het landelijke programma van NOC*NSF, VSG, 

Kenniscentrum Sport, Sportkracht 12 en MEE NL, welke eind 2018 na vier jaar stopt. Het 

doel van ‘Grenzeloos Actief’ is meer en beter aanbod creëren voor mensen met een 

beperking én de vindbaarheid van het sport- en beweegaanbod vergroten.  

Een duidelijke regionale structuur zou hierbij moeten helpen. In Overijssel is onder 

aansturing van Sportservice Overijssel uitvoering gegeven aan Grenzeloos Actief. Vanuit 

Grenzeloos Actief zijn in Overijssel twee regio’s aangewezen:  

1. Regio IJsselland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, 

Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

2. Regio Twente: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, 

Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, 

Tubbergen en Wierden.    

   

De landelijke aandacht voor aangepast sporten is goed en nodig. Binnen de regio 

IJsselland was er al een duidelijke structuur. Ook is er voor de doelgroep een behoorlijke 

keuze qua sport- en beweegaanbod. Omdat vraag en aanbod continu verandert, blijft de 

rol van SportService Zwolle relevant. Zij brengt het lokale en regionale sport- en 

beweegaanbod onder de aandacht door middel van PR en communicatie, voorlichting, 

doorverwijzingen én het organiseren van clinics en evenementen in samenwerking met 

haar netwerkpartners.  

 

Welkom 

Mensen met een beperking ondervinden nog steeds een drempel om te gaan bewegen. 

Daarbij speelt vaak de eigen fysieke of mentale beperking een grote rol in. Het blijft een 

taak van SportService Zwolle om deze mensen samen met het netwerk in beeld te 

krijgen en hen te laten zien én ervaren dat ook zij kunnen sporten en/of bewegen op een 

manier die bij hem of haar past. Kortom: van integratie naar inclusie. Zorgen dat 

iedereen welkom is bij een vereniging, ook mensen met een beperking. In 2018 zijn de 

eerste stappen hiervoor gezet. 

 

Veiligheid  

Tijdens een tweetal bijeenkomsten met leden van ‘Toegankelijk Zwolle’, heeft 

SportService Zwolle een beeld gekregen van de wijze waarop de doelgroep aankijkt 

tegen dit thema. Daarnaast hebben we het als één van de vragen opgenomen in het 

regionaal onderzoek van de doelgroep. Inclusief sporten is het uitgangspunt, maar de 
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realiteit is dat dit niet voor iedereen wenselijk en/of mogelijk is en dat aangepaste sport- 

en beweegmomenten nodig blijven om de doelgroep een gevoel van veiligheid en 

vertrouwdheid te kunnen bieden.  

 

Ondertiteling 

In het kader van inclusie heeft SportService Zwolle de filmpjes over het sport- en 

beweegaanbod van ondertiteling voorzien. Hierdoor zijn deze filmpjes nu ook voor 

mensen met een auditieve beperking te volgen. In 2019 gaat SportService Zwolle intern 

bekijken welke stappen zij nog meer kan zetten in het kader van inclusie.   

 

Wat ging niet goed en waar moeten we afscheid van nemen? 
Vanuit aangepast sporten wordt veelal gewerkt vanuit de vindplekken van de doelgroep, 

denk daarbij aan een revalidatiecentrum, onderwijs- of zorginstelling. SportService 

Zwolle heeft haar ambitie om met de zorginstellingen een sportstimuleringstraject te 

starten moeten aanpassen. Na diverse gesprekken is gekozen voor een persoonlijke 

benadering per woonlocatie. Een intensieve, maar betere manier om binnen de 

zorginstellingen de doelgroep in beweging te zetten. Met name de doelgroep licht 

verstandelijk beperkt en matig beperkt is hierin op deze manier beter te begeleiden. Er 

zijn gesprekken geweest op zes woongroepen van verschillende zorginstellingen waar 

ruim twintig sportadviesgesprekken uit zijn voortgekomen.    

Afstemming 

Vanuit het landelijke programma ‘Grenzeloos Actief’ hebben we met alle Overijsselse 

gemeenten afstemming gehad om het aangepast sporten zoveel mogelijk onder de 

aandacht te brengen. Er is meer afstemming nodig over aangepast sporten tussen de 

onderlinge gemeenten omdat een volledige dekking van alle gemeenten om aan te 

sluiten bij één van de regionale samenwerkingsverbanden niet is gelukt.  

 

Wat ging ons aan het hart? 
Cliënten van Frion, Omega, RIBW zijn veelal een doelgroep die tussen wal en schip 

vallen. Dit zijn vaak mensen met een minder sociaal aanpassingsvermogen en andere 

bijkomende problematieken zoals verslaving, licht, matig verstandelijk beperkt of 

zwakbegaafdheid. Deze doelgroep wil vaak niet worden geassocieerd met hun sociale 

onvermogen. Ze willen graag zo normaal mogelijk meedoen, maar worden hierin vaak 

niet geaccepteerd en doen zo elke keer een negatieve ervaring op waardoor sport- en 

bewegen steeds minder interessant wordt. Op een laagdrempelige manier sport- en 

bewegen aanbieden, waarbij plezier voorop staat met gelijkgestemden en met een 

begeleider die oog heeft voor de sociale processen en dynamiek in de groep, zou een 

mooi initiatief zijn om deze mensen een plek te bieden. Een belangrijk aandachtspunt 

voor deze doelgroep zijn de financiën. Veelal is dit een drempel voor deze doelgroep.   

 
Tot slot: wat moeten we niet vergeten? 
Voor mensen met een beperking is het (nog) lang niet vanzelfsprekend om dichtbij 

passend sport- en beweegaanbod te vinden. Inclusief sporten is het uitgangspunt, maar 

we moeten realistisch zijn dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Daarom is het van 

belang dat er naast inclusief sport en bewegen, ook aandacht blijft voor geïntegreerd 

sporten en bewegen en de mogelijkheid om te sporten in specifieke groepen voor 

mensen met een beperking. Er zijn veel mensen met een beperking die zelfstandig hun 

weg weten te vinden naar een passend sport en beweegaanbod. Daarnaast is er ook nog 

een grote groep die deze weg niet zelf kan bewandelen. SportService Zwolle heeft hier 

aandacht voor. We moeten oog houden voor mensen voor wie sport en bewegen niet 

vanzelfsprekend is. Door de aandacht van SportService Zwolle in samenwerking met 

haar netwerkpartners, brengen we mensen in beweging en bieden wij hen het plezier in 

sport, welke zij anders niet zouden ervaren. Voor deze mensen is maatwerk vereist. De 

regiocoach van SportService Zwolle biedt door de persoonlijke benadering een 

handreiking.    
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4 Actieve en sportieve events 
 

Jaarlijks organiseert SportService Zwolle meerdere schoolsporttoernooien voor 

de leerlingen van Zwolse basisscholen. Deze toernooien worden altijd 

georganiseerd in nauwe samenwerking met de Zwolse sportverenigingen in de 

betreffende tak van sport en staan in het teken van sportkennismaking. Ook in 

2018 hebben veel scholen en kinderen hieraan deelgenomen.  

Het is mooi om te zien dat kinderen hun ‘Playstation’ laten staan om actief met elkaar te 

sporten en vooral plezier te hebben.  

Daarnaast stelt SportService Zwolle zich vanuit een brede kennis en ervaring actief op 

als partner in de wijk op het gebied van sportieve evenementen en activiteiten in Zwolle. 

De highlights hiervan zijn vermeld in hoofdstuk 3. Tot slot organiseert SportService 

Zwolle samen met de verenigingen op Sportpark het Hoge Laar de MudRun en het 

jaarlijkse Sportcafé. 

Activiteit Aantal 

scholen 

Aantal 

teams of 

groepen 

Aantal  

deel- 

nemers 

Samenwerkingspartners 

Schoolzwem-

kampioenschap 

27 48   288 Swol1894 

Schoolbadminton 18 28   116 BC Blauwvinger en ZBC 

Schoolschaak-

toernooi 

27 66   280 Zwols Schaak Genootschap 

en Deltion College 

Schoolvoetbal-

toernooi 

59 336   3000 HTC, SV Zwolle, Zwolsche 

Boys, ZAC, CSV’28, WVF 

Koningsspelen   48 172   4046   Gemeente Zwolle: faciliteiten 

en opening  

Zwolse sportparken: Siggels, 

Marslanden, Pelikaan, Hoge 

Laar, Verbinding en  

On Campus 

Meer dan 30 

sportverenigingen en andere 

sportaanbieders in de stad 

Onderwijsinstellingen: CALO; 

Deltion; Landstede; Jena XL 

TAK en CSE 

Diverse partners in de wijk, 

waaronder fysiotherapeuten 

voor de EHBO 

Schoolkorfbal 30 76-Sparta 

55-OZ 

850 Oranje Zwart en Sparta 

Schooltafeltennis 18 24  100 Tafeltennis Zwolle 

Schoolhandbal- 

toernooi 

28 31  240 HV Zwolle en Landstede 

Topsportcentrum 
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4.1 Zwolse MudRun 
In 2018 is de tweede editie van de Zwolse MudRun georganiseerd. In totaal hebben 500 

deelnemers deelgenomen in de categorieën kids-, family- en masterrun, individueel of in 

teamverband. Dit is meer dan een verdubbeling -200 deelnemers in 2017- ten opzichte 

van de eerste editie.  

Het parcours telde een 24-tal obstakels, deels vergoed en opgetuigd door onze 

sponsoren Seven Stars, Profile Car & Tyreservice, Yelloo, KVS-kantoorinrichting, het 

Notarieel, Verhoek Europe, JobTrans en Ten Hag. De verkeersveiligheid is begeleid door 

studenten van het Deltion College.  

De Zwolse MudRun kan niet worden georganiseerd zonder haar samenwerkingspartners. 

De sportverenigingen Thor (Survival), ZRZV (Roei -en Zeilvereniging), AV PEC1910 

(Atletiek), HC Zwolle (Hockey), de Scouting Hopman Kippersgroep en de Monicares 

Foundation zijn actief binnen de organisatie van de Zwolse MudRun.  

4.2 Sportcafé Zwolle 
Sport verenigt Zwolle! Dat was het thema van de tweede editie van het Sportcafé. Met 

diverse partners en betrokkenen is, in de vorm van een Lagerhuis debat onder leiding 

van ex-profwielrenster, journaliste, scherpe sportcolumniste en Zwollenaar Marijn de 

Vries, een energieke discussie gevoerd over de onderwerpen ‘Zwolle als sportstad’, 

‘Bewegen in de openbare ruimte’ en ‘De toekomst van de sportvereniging’. De input 

neemt SportService Zwolle mee in de gesprekken over de strategische koers die in 2019 

wordt vastgesteld. 
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5 Aanbod sportaccommodaties    

SportService Zwolle verzorgt de verhuur en administratie van de gemeentelijke 

binnen- en buitensportaccommodaties in Zwolle. Dit houdt in dat we alle  

administratieve handelingen (inroostering, verhuur, facturatie, tweedelijns 

adviseur) met betrekking tot de gemeentelijke sportaccommodaties uitvoeren. 

Daarnaast verzorgen we  de inroostering van het bewegingsonderwijs voor het 

primair- en voortgezet onderwijs.  

 

Deze centrale aanpak functioneert in principe goed. De beschikbaarheid van de 

sportaccommodaties in Zwolle is beter inzichtelijk geworden en de jaarplanning kan op 

deze manier op tijd en efficiënt worden ingevuld. In 2019 bekijken we hoe we de 

dienstverlening verder kunnen optimaliseren. Wel hebben we eerst te maken met een 

belangrijk knelpunt dat moet worden opgelost.    

Spanningsveld 

Door de realisatie van het Actieplan Sport en Bewegen en daarmee de doelstellingen 

aangaande verdienvermogen en ondernemerschap voor sportverenigingen, ontstaat 

regelmatig een spanningsveld voor wat betreft onze rol als verenigingsadviseur en 

sportparkmanager in relatie tot onze verhuurtaak. Steeds meer sportverenigingen 

zoeken de grens op van het gebruik van hun gehuurde accommodatie. Ze bekijken hoe 

zij andere huurders, en dus andere geldstromen, kunnen koppelen aan hun eigen 

accommodaties. 

Dubbele boekingen 

Dit gegeven zorgde er in 2018 voor dat SportService Zwolle onbedoeld met een 

afkeurende vinger naar de sportverenigingen moest wijzen wanneer het ging om 

onrechtmatige (derden)verhuur van een gemeentelijke accommodatie. Het gevolg kan 

zijn dat er ‘dubbele boekingen’ ontstaat, tot ergernis van de partijen die ervan uit gaan 

de sportaccommodatie te hebben gehuurd voor een bepaalde tijd c.q. periode.  

Helder verhuurbeleid 

Dit blijft een fors aandachtspunt in relatie tot de toekomstige rol van sportverenigingen 

én de rol van SportService Zwolle als verhuurder & administrateur van de gemeentelijke 

binnen- en buitensportaccommodaties. Naar de toekomst toe is het de wens om te 

komen tot een helder verhuurbeleid, waarin de kaders van verhuur aan derden en de 

ruimte voor ondernemerschap voor sportverenigingen duidelijk wordt beschreven. De 

gemeente Zwolle heeft verzekerd in 2019 met een beleidsvoorstel te komen. 
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6 Anker in beweging 

Het jaar 2018 is het derde volledige jaar dat SportService Zwolle uitvoering 

heeft gegeven aan de beheer- en exploitatietaak van sporthal Het Anker. De 

bezetting van de sporthal is vanaf 2016 gegroeid van 43% naar 53,5% in 2018. 

Overdag maken vooral scholen hiervan gebruik in het kader van 

bewegingsonderwijs. In de avonduren en het weekend zien we een toename 

van gebruik door (sport)verenigingen.  

We zetten actief in om sport-, beweeg- en culturele evenementen in Het Anker te 

kunnen organiseren en faciliteren. Dit heeft in 2018 geleid tot de volgende 

evenementen: 

Sportevenementen Culturele en overige evenementen 

Scherm evenement   GO Overijssel 

Aikido evenement Vogeltentoonstelling 

Springkussen festival Excelsior IJsselfestival (muziek) 

Landelijke Jeugdcompetitie Frisbee   Excelsior Najaarsconcert   

Zomeravond badminton   Kerkactiviteiten/diensten 

 

Efficiency 

Door de implementatie van een gebouwenbeheersysteem hebben we een efficiencyslag 

gerealiseerd. Het systeem is zo ingeregeld dat per 1 augustus het onderwijs door middel 

van een toegangspas en sleutel, zelf toegang heeft tot de ruimtes die in de sporthal zijn 

gehuurd. Huurders kunnen met het toegangspasje de sporthal en kleedkamers alleen 

betreden als ze het dan ook daadwerkelijk gehuurd hebben. Op andere momenten 

hebben zij met het pasje géén toegang. Dit levert een besparing op omdat het personeel 

nu niet iedere ochtend meer aanwezig hoeft te zijn in Het Anker. Ook biedt het systeem 

de mogelijkheid meer controle uit te voeren. Ongewenste bezoekers kunnen nu in 

principe niet meer in de kleedruimtes en sporthal komen. 

Samenwerking  

Aandachtspunt blijft de samenwerking met Stichting Het Anker. De gezamenlijke 

uitdaging is om te komen tot nieuwe concepten die gaan bijdragen aan een goed beheer 

en optimale bezetting van Het Anker. De eerste stappen zijn gezet door de verbinding 

aan te gaan met volleybalvereniging Voorsterslag. De intentie is uitgesproken om 

verenigingsleden tijdens trainingsavonden mee te laten draaien in de bardiensten. In 

2019 gaan we dit verder implementeren. 
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7 Aanbod voor iedereen 

Iedereen moet kunnen sporten, ook als er thuis te weinig geld is. Daarom geeft 

onze organisatie uitvoering aan de zwemvangnetregeling en coördinatie van 

het Jeugd Fonds Sport.    

 

7.1 Zwemvangnetregeling 
Als inwoner van Nederland is het van levensbelang om te kunnen zwemmen. Niet alleen 

voor de eigen veiligheid, maar ook om deel te kunnen nemen aan sportieve activiteiten 

in en om het water. Daarom is het belangrijk om over een zwemdiploma te beschikken. 

De zwemvangnetregeling maakt het mogelijk dat kinderen die geen zwemdiploma 

hebben en waarbij de financiële mogelijkheden ontbreken om dit zelfstandig te 

bekostigen, tóch een zwemdiploma kunnen halen. Gezinnen kunnen hiervoor een 

aanvraag indienen bij SportService Zwolle. 

Groei 

In 2018 is de animo voor de zwemvangnetregeling wederom gegroeid. Op woensdag 

zwommen 157 kinderen en op vrijdag 55 kinderen. Twee kinderen hebben hun 

zwemdiploma gehaald via ‘Zwem op Maat’. Het aantal actieve zwemmers is daarmee 

gestegen van 156 kinderen in 2017 naar 214 kinderen in 2018. In totaal hebben in 2018 

97 kinderen hun A-diploma gehaald en 82 hun B-diploma. Een mooi resultaat!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtlijst 

Ruim honderd kinderen stonden afgelopen jaar te wachten om zwemlessen te volgen en 

hun zwemdiploma’s te behalen. Dit is het gevolg van de toestroom van aanvragen van 

vijf- en zesjarigen. Een nieuwe groep gaat in januari 2019 van start, waardoor het aantal 

kinderen op de wachtlijst daalt.    
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7.2 Jeugd Fonds Sport 
Het Jeugd Fonds Sport maakt het mogelijk dat jongeren en kinderen uit gezinnen met 

weinig geld, toch kunnen sporten. Deelname aan sport- en beweegactiviteiten is goed 

voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert 

beter. Sporten is dus niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Kinderen leren samenwerken, 

omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Dat gun je toch iedereen?  

Bijdrage contributie 

Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugd Fonds Sport met de betaling van de 

contributie en eventueel de sportattributen. Via een intermediair, waaronder een 

buurtsportcoach van SportService Zwolle, kan deze bijdrage worden aangevraagd. Als de 

aanvraag is ingediend, kan het betreffende kind vaak al binnen drie weken sporten. De 

contributie wordt direct betaald aan de sportclub. Een prachtig fonds waar veel gebruik 

van wordt gemaakt! 
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8 Aanbod in beeld en geluid 

SportService Zwolle heeft in 2018 weer volop bijgedragen aan een grote 

diversiteit van sport- en beweegactiviteiten. Vaak zijn hier beelden en foto’s 

van beschikbaar. De ‘links’ hebben we op een rij gezet om nog even te kunnen 

nagenieten van een sportief en actief 2018. Veel kijkplezier! 

 

Activiteit Link 

Koningsspelen  https://www.sportservicezwolle.nl/schoolsport 

Koningsspelen dans https://www.youtube.com/watch?v=HkWuRFPM_qA 

Mudrun https://www.zwolsemudrun.nl 

A3 krant Iedereen 

Actief 

https://www.iedereenactief.nl/wp-

content/uploads/2018/09/tabloid-Iedereen-Actief-Overijssel-

4.0.pdf 

Animatie Iedereen 

Actief 

https://www.youtube.com/watch?v=5uKdJdTDTZg 

Boekje sport- en 

beweegoverzicht 

IJsselland 

https://issuu.com/iedereenactiefijsselland/docs/iedereen_ac

tief_2019_defintief_inte 

Artikel Stentor 

Iedereen Actief 

https://www.facebook.com/Iedereenactiefijsselland/photos/

a.1799648973620445/2145918712326801/?type=3&theater 

Film Johan Reekers 

Iedereen Actief 

https://www.youtube.com/watch?v=xL8PV3cXcfI 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HkWuRFPM_qA
https://www.iedereenactief.nl/wp-content/uploads/2018/09/tabloid-Iedereen-Actief-Overijssel-4.0.pdf
https://www.iedereenactief.nl/wp-content/uploads/2018/09/tabloid-Iedereen-Actief-Overijssel-4.0.pdf
https://www.iedereenactief.nl/wp-content/uploads/2018/09/tabloid-Iedereen-Actief-Overijssel-4.0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5uKdJdTDTZg
https://issuu.com/iedereenactiefijsselland/docs/iedereen_actief_2019_defintief_inte
https://issuu.com/iedereenactiefijsselland/docs/iedereen_actief_2019_defintief_inte
https://www.facebook.com/Iedereenactiefijsselland/photos/a.1799648973620445/2145918712326801/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Iedereenactiefijsselland/photos/a.1799648973620445/2145918712326801/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=xL8PV3cXcfI
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Bijlage  
 
WNT-verantwoording  
  
Wet Normering Topinkomens Stichting SportService Zwolle 2018 
 

 

bedragen x € 1 
Dhr. J.J.M. van 

Leeuwen MBA 

 

Dhr. R.W. Knoops 

Functiegegevens Directeur-bestuurder Waarnemend Directeur-

bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 – 15/8 1/9 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 

Dienstbetrekking? Ja Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 57.412 euro 22.912 euro 

Beloningen betaalbaar op termijn                      5.504 euro  2.016 euro 

Subtotaal 62.916 euro 24.928 euro 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
117.180 euro 

 
63.173 euro 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag N.v.t. 
 

N.v.t 

Totale bezoldiging 62.916 euro 24.928 euro 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. 
 

N.v.t. 

   

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t. 
 

N.v.t. 

Gegevens 2017   

bedragen x € 1 
Dhr. J.J.M. van 

Leeuwen MBA 

 

Functiegegevens Directeur-bestuurder  

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 – 31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0  

Dienstbetrekking? Ja  

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 74.816 euro  

Beloningen betaalbaar op termijn  7.309 euro  

Subtotaal 82.125 euro  

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
181.000 euro 

 

   

Totale bezoldiging 82.125 euro  
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Toezichthoudende topfunctionarissen  

 

bedragen x € 1 De heer dr. G.S.J. Bunnik 
De heer drs. F.A. 

Suijdendorp 
 

Functiegegevens Voorzitter Lid  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 – 31/12 24/4 – 31/12  

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 6.894 3.064  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.050 12.911  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t.   

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t.  N.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 
N.v.t.  N.v.t 

 

 

Gegevens 2017    

bedragen x € 1 De heer dr. G.S.J. Bunnik   

Functiegegevens Voorzitter   

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 – 31/12   

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging  0   
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.150   

 

(Toezichthoudende) topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

De heer A.J. Peterson Lid Raad van Toezicht 

 
 


