
 

 
 
Van elkaar leren door kennis te delen 
Voor dit interview zijn wij in gesprek gegaan met Anja Holtkamp, samen met Agnes Klijnstra, voorzitter 
van TC Ittersum. 
 
“TC Ittersum is afgelopen zomer gestart met Old Stars Tennis”, vertelt Anja. “Daarvoor was specifiek 
materiaal nodig en moest er ook optimaal aandacht besteed worden aan het onder de aandacht 
brengen van het nieuwe aanbod bij de doelgroep, de senioren.” 
 
“Naast het starten van Old Stars Tennis bij TC Ittersum, bestond er nog een wens”, vervolgt Anja. “Er is 
al best veel kennis en ervaring rond Old Stars sporten in Zwolle, het aanbieden van deze vorm van 
sporten vergt echter ook specifieke kennis en deskundigheid.”  
 
Aanvraag Innovatiebudget 
“Vandaar dat we contact gezocht hebben met SportService Zwolle, om gezamenlijk een impuls te geven 
om deze kennis en deskundigheid die de verschillende verenigingen opdoen met Old Stars activiteiten, 
te bundelen. Dit met als doel: 

1. De betrokken vrijwilligers te blijven scholen (bijvoorbeeld AED trainingen); 
2. Ervaringen uit te wisselen; 
3. In overleg met Medrie (Huisartsenorganisatie in Flevoland, Hardenberg en Zwolle) een scholing 

te organiseren voor de praktijkondersteuners uit huisartsenpraktijken in Zwolle. Zij zien 
patiënten in de 'Ketenzorg' rondom o.a. Diabetes, Ouderenzorg, etc.. Voor deze groep patiënten 
is het bewegen via het Old Stars Programma een goede steun in de rug. Maar dan moeten zij 
wel gevoed worden met de kennis en mogelijkheden rondom Old Stars sporten.” 

 
Om dit te kunnen realiseren heeft TC Ittersum een innovatiebudget aangevraagd bij Salland 
verzekeringen. Anja: ”Salland Verzekeringen organiseert al een aantal jaren de Salland Clubactie. Omdat 
zij sport erg belangrijk vinden, willen ze hier ook een wezenlijke bijdrage aan leveren. In de regio zijn er 
veel sportverenigingen met sociaal-maatschappelijke ideeën waarmee ze een nieuwe groep mensen in 
beweging brengen. Of ze hebben ideeën die aansluiten bij het lokale sportakkoord.” 
 
Eerste bijeenkomst 
“Onze aanvraag is gehonoreerd en na een stemronde hebben we de tweede prijs in ontvangst mogen 
nemen, een bedrag van €1.250,-. Dit bedrag gaan we onder andere besteden aan het organiseren van 
de scholing  Athletic Skills Model,  dat als bindmiddel gaat dienen om partners bij elkaar te brengen, met 
elkaar te laten sparren om de doelgroep breed motorisch op te gaan leiden en kennis met elkaar te 
delen.” 
 
“Het is mooi om te zien hoe de senioren bezig zijn binnen onze eigen vereniging, maar we kijken uit naar 
de bredere samenwerking en afstemming met andere partijen/verenigingen in de stad en/of regio om 
van elkaar te leren door kennis te delen,” besluit Anja haar verhaal. 

https://www.athleticskillsmodel.nl/

