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De Vereeniging 
Voor en door de sportverenigingen

Vitale Zwolse sportverenigingen zijn belangrijk. Door kennis te delen en onderling samen te
werken, kunnen er kansen ontstaan voor nieuwe initiatieven. Vandaar mede deze nieuwsbrief,
met maandelijks informatie en ontwikkelingen, kennismaken met een voorzitter van en een
inspirerend verhaal over een Zwolse sportvereniging (vervallen beide deze maand), nieuws vanuit
SportService Zwolle en een kalender met tal van scholingsmogelijkheden.

Informatie en ontwikkelingen

Oproep: meld problemen met
stijging van energielasten
In het najaar van 2021 stegen de
energieprijzen tot recordhoogten. Die hoge
kosten worden sterk voelbaar voor
sportclubs. Het toenmalige kabinet zegde
compensatie van huishoudens toe, maar
geen specifieke compensatie van sportclubs
die zelf de kostenstijging moeten dragen.

NOC*NSF verzamelt daarom meldingen van
sportclubs die bij hun bond aangeven in de
problemen te komen door sterk gestegen
energielasten.

Vraag budget aan voor diversiteit
en inclusie 
Van je sportclub een plek maken waar
iedereen, ongeacht etnische achtergrond,
leeftijd, fysieke of mentale gezondheid,
seksuele geaardheid of sociale positie, zich
(nog meer) thuis voelt, welke club wil dat nu
niet? Er is een budget van maximaal 850
euro beschikbaar om je sportclub daarbij te
ondersteunen. Al ruim 400 sportverenigingen
maakten gebruik van dit potje. 
 

https://sportservicezwolle.nl/
https://werkenindesport.nl/werkgevers/oproep-meld-problemen-met-stijging-van-energielasten/
https://werkenindesport.nl/werknemers/vraag-budget-aan-voor-diversiteit-en-inclusie-bij-je-sportclub/
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Gezonder voedingsaanbod sportkantines 
 

Sportkantines ontvangen weer bezoekers die eten en drinken bij de club. In opdracht van
JOGG heeft Markteffect eind 2021 een behoefte onderzoek gedaan naar de

voedingskeuzes van meer dan 1.000 bezoekers van sportkantines. Maar liefst 77% hiervan
geeft aan de aanwezigheid van gezondere keuzes (heel) belangrijk te vinden voor kinderen
en 70% vindt dit ook voor zichzelf van belang. Daarnaast is er behoefte aan meer gezonder

aanbod in het assortiment. 
 

Lees verder  >

Blijf juist nu scherp op het
naleven van de coronaregels in de
sport

Oproep NOC*NSF aan sportclubs en
sportaanbieders

Na lange tijd is er gelukkig weer veel mogelijk
in de sport. Trainingen en wedstrijden zijn
voor alle leeftijden toegestaan en publiek is
weer welkom. Alles nog steeds onder de
voorwaarde dat de coronamaatregelen
worden nageleefd.

Corona update 
We mogen weer, werd aangegeven tijdens de
persconferentie in januari! Vandaag, dinsdag
15 februari, is er weer een persconferentie en
zoals het nu lijkt volgen er eind deze en
volgende week meer versoepelingen. Naar
aanleiding van de persconferentie
actualiseren we onze website SportService
Zwolle of kijk op de website van NOC*NSF. 
 

                   

Petitie onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen 
Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden vóór zondag 27 maart

2022 inschrijven in het UBO-register. In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie hierover
geïnformeerd. Het is één van de vele regels waarmee de afgelopen jaren onder andere

https://jogg.nl/nieuws/bezoekers-sportkantine-zijn-klaar-met-alleen-maar-snoep-en-snacks
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/02/blijf-juist-nu-scherp-op-het-naleven-van-de-coronaregels-in-de-sport
https://sportservicezwolle.nl/corona
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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sportverenigingen geconfronteerd zijn. Denk ook aan de complexe AVG (privacywetgeving) of de
WBTR (Bestuur en Toezicht). Om de regeldruk tegen te gaan, kan je een petitie tekenen. 

 

Even voorstellen 
 

Elke maand stelt een (nieuwe) voorzitter van een Zwolse sportvereniging zich aan de hand van
enkele vragen aan jullie voor. Laat je inspireren of gebruik deze mogelijkheid om te netwerken. 

 
In deze nieuwsbrief Roelf Venhuizen, voorzitter van Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging (ZRZV)

In gesprek met
In gesprek met Marjan Volkers en trainer Remco Voorhorst van ZAC voetbal over de Ladies
League. Een groot succes van dames die samen op de vrijdagavond aan het sporten / voetballen
zijn.

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/
https://youtu.be/bgQ-FEiFKrw
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Ladies League ZAC een schot in de roos
  
In september 2021 is voetbalvereniging ZAC gestart met de Ladies League: een recreatieve
groep voor vrouwen vanaf ca 40 jaar. Wat begon als een goede grap bleek een gouden
greep. Iedere vrijdagavond staan er nu zo’n 20 vrouwen op het veld. "De Ladies én de club
zijn enthousiast”, vertelt Marjan Volkers van ZAC voetbal. 
  
Grote belangstelling 
"Bij de eerste open training in september overtrof het aantal deelneemsters alle verwachtingen.
Maar liefst 28 vrouwen deden mee. Voor het grootste deel moeders van (jeugd)spelers, maar ook
vrouwen uit de omliggende wijk en zelfs van buiten Zwolle. De open training was niet alleen een
try-out voor de vrouwen, maar ook voor ZAC. Wat verwachten de dames? Wat is het niveau?
Toegankelijkheid voor iedereen stond voorop. De insteek was: een nieuwe doelgroep in beweging
krijgen met laagdrempelig bewegen. Maar afsluiten met een potje Walking Football, daar wilden
de Ladies niets van weten. Er moet wel echt gevoetbald worden!" 
 

SportService Zwolle nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen - kies voor sport en bewegen

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is cruciaal voor het
sportbeleid. Van de ruim twee miljard euro die de overheid jaarlijks uitgeeft aan sport,

https://sportservicezwolle.nl/nieuwsbrief-de-vereeniging
https://open.spotify.com/episode/4D9vTwCo5pGg7ajHdr3J4f?si=f1CAAbRnSlCmUPCErXojow&nd=1
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komt 1,5 miljard van de gemeenten. Als verbinder en aanjager maar ook als
uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Zwolle, gaan we namens SportService
Zwolle voor een prominente plek op de politieke agenda. We pleiten voor extra

investeringen in onze sport- en beweegsector.

Het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met de diverse fractieleden en
voorzitters van de politieke partijen in de gemeente Zwolle. We gaven ze vijf
verkiezingsthema’s mee die impact van sport en bewegen op een gezonde,

duurzame en leefbare samenleving versterken. De thema's zijn te lezen in de
verkiezingsflyer op deze pagina, klik hier. 

 
Podcasts 

Sport is de belangrijkste (bij) zaak van het leven. Denkt de Zwolse politiek er ook zo
over? In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
brengen we extra edities van de SSZ Podcasts uit: 'SSZ Podcast - Het politieke

speelveld'.  
 

In de eerste aflevering gaan we in gesprek met spelverdelers Maxim van der Veen
(CDA) en Cankut Ercan (Volt) over meer topsportevenementen in onze stad, sport en

preventie, bewegen in de openbare ruimte en hun persoonlijke sportieve
hoogtepunten. Luister je mee? Klik op het logo van SportService Zwolle boven dit

item.

Kalender 2022

https://sportservicezwolle.nl/gemeenteraadsverkiezingen
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Januari - december – Opleidingen ASM Academy > ASM-instructeursopleiding
niveau Advanced, ASM instructeursopleiding niveau Specialist en de ASM-beleidsopleiding 
 
Zaterdag 5 maart – Sportverkiezingsdebat Zwolle Save the date 
 
Woensdag 23 en 30 maart – Opleiding Vertrouwenscontactpersoon 
 
Maandag 25 april – Toelichting en vragenuurtje WBTR

Volg ons

Vragen? Stel ze via: 
verenigingssupport@sportservicezwolle.nl 

 
Wil je deze e-mail graag ontvangen of je juist afmelden? Stuur dan een e-mail

aan verenigingssupport@sportservicezwolle.nl met in het onderwerp aan- dan wel afmelden voor
de nieuwsbrief De Vereeniging. 

 
www.sportservicezwolle.nl
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