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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, nieuws vanuit SportService Zwolle en een
kalender met tal van scholingsmogelijkheden.

Informatie en ontwikkelingen

Vergoeding voor controle op CTB 
Goed nieuws! Het is ons, SportService Zwolle, dankzij jullie input gelukt, dat nu ook de
sportsector in Zwolle een vergoeding aan kan vragen voor de controle van het CTB!  
 
Helaas vraagt de coronapandemie om stevige maatregelen om het aantal besmettingen terug te
brengen. Een van de maatregelen die het kabinet dit najaar heeft genomen is het hanteren van
een coronatoegangsbewijs (CTB). Deze controle moet ook plaatvinden bij organisaties in de
sportsector. 
 
Dat brengt extra werk met zich mee aan de deur of poort. Om jouw vereniging daarin tegemoet te
komen, stelt de gemeente Zwolle een vergoeding beschikbaar voor de extra werkzaamheden die
de controle van het CTB met zich meebrengt. Bijvoorbeeld voor het inhuren van extra personeel,
het aanschaf van materiaal of een vergoeding voor vrijwilligers. 
 
Sinds woensdag 1 december tot en met vrijdag 24 december 2021 kan je een aanvraag indienen
bij de gemeente via https://www.zwolle.nl/ctb. Je kan de aanvraag digitaal invullen of het formulier
downloaden, invullen en mailen naar ctbgelden@zwolle.nl.

https://www.zwolle.nl/ctb
mailto:ctbgelden@zwolle.nl
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MDT sport: een mooie kans voor jongeren én verenigingen 
Met de Maatschappelijke Dienst Tijd Sport kunnen jongeren tussen de 14 en 27 jaar het
verenigingsleven leren kennen en zichzelf ontwikkelen tot bijvoorbeeld bestuurslid,
jeugdcoördinator of coach. Een vrijwilliger vanuit de vereniging begeleidt de jongeren hierbij. Een
win-win situatie, want ook voor de verenigingen is het goed en belangrijk dat jongeren betrokken
zijn. Naast de inzet van jongeren als vrijwilligers, zijn zij potentiële leden of trekken andere leden
aan. En de frisse blik van jongeren kan een positieve bijdrage leveren aan de organisatie van de
vereniging. Lees hier meer. 
 

Meer plezier en betere fysieke ontwikkeling bij gevarieerder sportaanbod
op jeugdtraining 
Hoe zorg je dat kinderen met meer plezier trainen, zich beter en breder ontwikkelen én een basis
leggen voor een leven lang sporten en bewegen? Door bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar
(tijdens trainingen) niet alleen maar de focus op één sport te leggen. Maar meer aandacht te
besteden aan hun breed motorische ontwikkeling (BMO) door andere sporten en
beweegvaardigheden aan bod te laten komen. Om dat voor sportverenigingen en -bonden
gemakkelijker te maken zijn verschillende tools gelanceerd, waaronder de inspiratiegids
BMO, hetbeweegspel.nl en de handleiding nijntje Beweegdiploma. Lees meer, klik hier. 
 
Wil je geïnformeerd worden over hoe je dit in de praktijk brengt, meld je dan aan voor de
workshop ASM (zie ook de kalender onderaan deze nieuwsbrief). 
  

Blijf je stil of praat je er over? 
Door: Joscha de Vries 
 
Ik ben enorm geraakt. Geschrokken, geschokt. Eén op de vijf sporters heeft of krijgt te maken met
grensoverschrijdend gedrag. EEN op de VIJF! En zelfs dat is misschien nog wel alleen het topje

https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/maatschappelijke-projecten/64664/mdt-sport-een-mooie-kans-voor-jongeren-en
https://publicatie.kenniscentrumsportenbewegen.nl/aan-de-slag-met-bmo/cover
https://www.hetbeweegspel.nl/
https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/assets/Handleiding-starten-met-het-Beweegdiploma-02092021-_-sportverenigingen.pdf
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/11/meer-plezier-en-betere-fysieke-ontwikkeling-bij-gevarieerder-sportaanbod-op-jeugdtraining
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender#eventModal
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van de ijsberg. Uit onderzoek onder 3000 Belgische sporters bleek zelfs dat 72% tot 80% van de
jongeren ooit met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft gehad. Nu de deksel van de pot is
in de topsport, gaan steeds sneller, steeds meer dekseltjes open. En uit die potjes komen heel
nare verhalen. Verhalen die niets met de waarden van sport te maken hebben. Geen positiviteit,
geen respect, geen saamhorigheid en zeker geen zaken die goed zijn voor de (mentale)
gezondheid. Lees hier verder. 
 
In februari 2022 organiseert SportService Zwolle de scholing ‘Vertrouwenscontactpersoon’. Deze
scholing bestaat uit een voorbereidende online module en twee bijeenkomsten. Door deze
voorbereidende online module krijg je inzicht in begrippen als (seksuele) intimidatie, discriminatie,
pesten en agressie en lees je wat je als VCP kan doen om de sociale veiligheid op de vereniging
te vergroten. Zie de kalender onderaan deze nieuwsbrief voor meer informatie en aanmelden.

 
Campagne gratis VOG-regeling 
Iedereen moet op zijn of haar club in een veilige omgeving kunnen sporten. Voor agressie,
intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats. Een VOG, ofwel
Verklaring Omtrent Gedrag, kan daarbij helpen. Een VOG is een door de overheid erkend bewijs
van goed gedrag. 
 
Een VOG geeft aan dat het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en
andere vrijwilligers geen probleem vormt om op een club actief te zijn. Met een VOG draag je dus
bij aan een veilige sportomgeving. Een VOG kun je via je club gratis aanvragen als je club zich
heeft aangemeld voor de gratis VOG-regeling voor vrijwilligers. 
 
Klik hier om te lezen hoe de gratis VOG's aangevraagd kunnen worden. 
 

Corona update 
Het kabinet heeft vrijdag 26 november jl.
strengere maatregelen genomen om de
sterke stijging van het aantal
coronabesmettingen terug te dringen en
verdere overbelasting van de zorg te
voorkomen. Deze maatregelen gelden tot en
met zondag 18 december. Welke
maatregelen daarna gaan gelden, wordt
vandaag - dinsdag 14 december - over
gesproken. Houdt het nieuws in de gaten en
kijk op de website van SportService Zwolle
en/of op de site van NOC*NSF voor de
actuele informatie met betrekking tot de
maatregelen.

Even voorstellen
Elke maand stelt een (nieuwe) voorzitter van een Zwolse sportvereniging zich aan de hand van

https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sportbesturen-in-de-praktijk/item/144441/blijf-je-stil-of-praat-je-er-over
https://centrumveiligesport.nl/preventie/doe-jij-al-mee/campagne-gratis-vog-regeling?utm_medium=email
https://sportservicezwolle.nl/corona
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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enkele vragen aan jullie voor. Laat je inspireren of gebruik deze mogelijkheid om te netwerken. 
 
In deze nieuwsbrief Guusje Weber, Praeses bij Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas.

In gesprek met
In gesprek met Anja Holtkamp, samen met Agnes Klijnstra, voorzitter van TC Ittersum over het

Innovatiebudget van Salland Zorgverzekering en de aanvraag Oldstars initiatieven
samenbrengen.

https://youtu.be/-Xp2JboGI1k
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Van elkaar leren door kennis te delen 
“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.” 
 
Verder lezen? Klik hier.

SportService Zwolle nieuws

#WATJIJDOET brengt vrijwilligers in beeld 
#WATJIJDOET is een initiatief van ZwolleDoet!, Stadkamer en SportService Zwolle. Deze

organisaties hebben hun krachten gebundeld om een vrijwilligerscampagne op te zetten die
het voor organisaties eenvoudig maakt om hun vrijwilligers te waarderen en letterlijk te

laten zien wat zij doen. 
 

Vrijwilligers stonden dinsdag 7 december jl. in de schijnwerpers tijdens de Nationale
Vrijwilligersdag. De bovenstaande genoemde samenwerkingspartners roepen organisaties
die werken met vrijwilligers op om hun waardering te uiten. Vrijwilligers zijn namelijk altijd
goud waard, maar juist in tijden van corona, is voelbaar hoe onmisbaar ze zijn. Er is een

https://sportservicezwolle.nl/uploads/In-gesprek-met-TC-Ittersum.pdf
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toolkit samengesteld, waarmee je foto’s kunt maken van de vrijwilligers. Maar gedurende de
hele maand december kun je bij ZwolleDoet! ook een afspraak boeken met een fotograaf.

Die portretteert dan gratis vrijwilligers, in de kleurrijke stijl van de vrijwilligerscampagne
#WATJIJDOET. 

 
Meer informatie over de toolkit of inzet van de fotograaf, kan je vinden

op www.sportservicezwolle.nl. Kijk vooral ook onderstaand filmpje!

Kalender 2021 - 2022

Donderdag 16 december – Online Masterclass Niet nadenken, gewoon doen? - Inleiding

https://sportservicezwolle.nl/nieuws/2021/vrijwilligers-zijn-goud-waard-watjijdoet
https://www.youtube.com/watch?v=1FoF1folZ1A
https://www.aanmelder.nl/mc-niet-nadenken-gewoon-doen
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Masterclass (aanmelder.nl) 
 
Vrijdag 17 december – Online ASM workshop 
 
Januari - december 2022 - Opleidingen ASM Academy: ASM-instructeursopleiding
niveau Advanced, ASM instructeursopleiding niveau Specialist en de ASM-beleidsopleiding. 
 
Februari 2022 – Opleiding Vertrouwenscontactpersoon > de bijeenkomsten, die gepland stonden
voor november/december, worden verplaatst naar februari 2022.

Fijne feestdagen en een sportief 2022
In februari 2021 hebben we de eerste nieuwsbrief 'De Vereeniging' verzonden en hebben we jullie
gedurende het jaar maandelijks nuttige informatie en ontwikkelingen aangereikt, zijn er diverse
voorzitters via 'Even voorstellen' aan het woord geweest, hebben we inspirerende verhalen
gedeeld, een inkijkje gegeven in waar SportService Zwolle mee bezig is en zijn er veel (online)
scholingsmogelijkheden voorbij gekomen in de Agenda. In 2022 geven we hieraan een vervolg. 
 
Maar voor nu:

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

https://www.aanmelder.nl/mc-niet-nadenken-gewoon-doen
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=44376
https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/congressen-en-seminars/agenda-item/144653/opleidingen-asm-academy
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=44467
http://verenigingssupport@sportservicezwolle.nl/
http://verenigingssupport@sportservicezwolle.nl/
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de nieuwsbrief De Vereeniging. 
 

www.sportservicezwolle.nl
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