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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

Jumbo en NOC*NSF starten
partnership gezonde voeding en
sport 
Sporters helpen gezonder te leven én beter
te presteren. Dat is het doel van de
verregaande samenwerking die Jumbo
Supermarkten en NOC*NSF met elkaar
aangaan op het gebied van gezonde voeding
en sport. De partijen hebben hiervoor een
nieuw leerprogramma over voeding,
gezondheid en sport ontwikkeld voor trainers
en coaches: Jumbo Foodcamp. Vanaf dit jaar
kan de Jumbo Foodcamp-module worden
ingezet bij alle ruim 25.000 Nederlandse
sportverenigingen die via de sportbonden zijn
aangesloten bij NOC*NSF. 

UBO-registratie ook verplicht voor
sportverenigingen 
Sportverenigingen hebben een brief
ontvangen van de Kamer van Koophandel.
Het bestuur is verplicht om de UBO (‘ultimate
beneficial owner’, in goed Nederlands: de
uiteindelijke belanghebbende) te registreren.
UBO zijn de mensen die de uiteindelijke
eigenaar zijn van of zeggenschap hebben
over een organisatie. 
 

https://sportservicezwolle.nl/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9JZeN82AyHOKVqzJl6PNXQeFAuHMoJbZECCbDnvcjKshR8nx58Hv3EaAqawEALw_wcB
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Massale steun voor petitie om sportlocaties te openen en in de
toekomst open te houden 

 

 
Sport & bewegen is van groot belang om fysiek en mentaal fitter en gezonder te leven. De
afgelopen maand konden Nederlanders daar moeilijk invulling aan geven. De sportsector

moet daarom aangemerkt worden als essentiële dienstverlening, zodat de deuren van
sportaanbieders in de toekomst open blijven bij een eventuele volgende lockdown. 

 
De petitie is inmiddels door ruim 370.000 personen ondertekend. Wil je de petitie alsnog

ondertekenen, klik dan hier.

Verduurzamen 
Heb je verduurzamingsplannen voor je
sportvereniging of -accommodatie? Maak dan
gebruik van de Subsidiewijzer Verduurzaming
Sportaccommodaties van @KCsportnl . Kijk
welke subsidie jij kan inzetten: 
 

Corona update 
We mogen weer! Afgelopen vrijdag 14 januari
heeft het kabinet aangekondigd de
Coronamaatregelen voor de sport te
versoepelen. Zoals minister Kuipers zegt: 'We
moeten bewegen om gezond te blijven'.
Check de websites van NOC*NSF en
SportService Zwolle voor de actuele
informatie over de maatregelen. 
 

SportService Zwolle nieuws

https://nocnsf.nl/nieuws/2021/12/jumbo-en-nocstarnsf-starten-partnership-gezonde-voeding-en-sport
https://erkensport.petities.nl/
https://twitter.com/KCsportnl
https://www.duurzamesportsector.nl/artikel/zet-de-subsidiewijzer-in-bij-het-verduurzamen-van-je-sportaccommodatie/
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://sportservicezwolle.nl/corona
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Podcast met Steven Pont, ‘Bewust besturen’ 
Hoe kun je als (bestuur van een) sportvereniging, in een veranderende maatschappij, de
uitdagingen van nu het hoofd bieden, maar je ook voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen?
In onze zoektocht interviewen we experts om de vraag vanuit verschillende invalshoeken te
beantwoorden.  
 
In deze podcast gaan Martijn Mellema en Arjan Jansen in gesprek met Steven Pont over het
onderwerp ‘Bewust besturen’. Steven is ontwikkelpsycholoog en systeemtherapeut. 
 

Kalender 2022

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 

https://open.spotify.com/episode/5WVOFsBQxC0UOGaFjJIgvu?si=wsGWZPJ7Tqm_Yhi7Jd3NXw
https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/congressen-en-seminars/agenda-item/144653/opleidingen-asm-academy
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Woensdag 23 en 30 maart – Opleiding Vertrouwenscontactpersoon

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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