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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

Bijeenkomst 'toelichting & vragenuurtje WBTR' 
Op dinsdag 1 juni jl. was de online bijeenkomst 'toelichting & vragenuurtje WBTR'. Arthur van der
Hoeff van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht heeft uitgelegd wat deze nieuwe
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen inhoudt en er was gelegenheid tot het stellen van
vragen. 
 
Kon je er niet bij aanwezig zijn, maar wil je wel geïnformeerd worden of wil je het nog een keer
terug kijken? Dan kan dat door hier te klikken.

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Zonder hun inzet kunnen veel
activiteiten niet georganiseerd worden. Ook is er dan meer professionele zorg nodig. Bij de
uitvoering van dit belangrijke werk kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Een ongeval of schade.
De meeste vrijwilligers en mantelzorgers zijn zelf verzekerd. Maar soms komt het voor dat de
verzekering bepaalde schade niet uitkeert. Om die reden willen mensen misschien geen
vrijwilligerswerk of mantelzorg doen. Dat wil de gemeente Zwolle natuurlijk niet. Daarom heeft de
gemeente een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten. 
 
Lees er hier meer over.

https://sportservicezwolle-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/d_reijnen_sportservicezwolle_nl/EZaWDWIMcBdDokVH97r6IssBaGMbxtB7lWPf4lUBMXpj4w?e=LdIW46
https://www.swtzwolle.nl/verzekering-voor-mantelzorgers-en-vrijwilligers
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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 Anton Cramer, voorzitter van WRZV de Boog. Excuus dat de geluidsopname
niet optimaal is.

In gesprek met
In gesprek met René de Heer - wethouder Sport gemeente Zwolle

 

Ronde tafelgesprekken  
Door het jaar heen zijn we met de verenigingsadviseurs van SportService Zwolle in gesprek met
de sportverenigingen in de stad. Daarnaast hebben we dit sportseizoen drie
rondetafelgesprekken met 18 bestuurders van sportverenigingen georganiseerd, waarbij vanuit de
gemeente Zwolle onze wethouder Sport René de Heer aansloot. 

https://youtu.be/REjEeg3F7ws
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Deze gesprekken stonden vooral in het teken van corona. Hoe vergaat het sportverenigingen in
coronatijd, waar lopen ze tegenaan, hoe houd je binding met leden en blijf je financieel overeind.
En op welke wijze kan de gemeente Zwolle hierin helpen. 
  
Maar naast corona wordt er ook gesproken over mooie ambities, nieuwe ontwikkelingen en
plannen van sportverenigingen. Over padelbanen bij tennisverenigingen, opzetten van top
wielerteams, samenwerking met andere verenigingen, nieuwe (top-)sporthallen, etc.. Waardevolle
gesprekken in een informele sfeer die we het komende sportseizoen weer gaan organiseren. En
dan hopen we natuurlijk dat we elkaar fysiek op locatie kunnen treffen! 
 
Ook eens aansluiten? Neem contact op met je verenigingsadviseur.

SportService Zwolle nieuws

Hoe kun je als sportvereniging, in een veranderende maatschappij, de uitdagingen van nu
het hoofd bieden, maar je ook voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen? Hoe zorg je

dat de vereniging toekomstbestendig is? In deze zoektocht interviewen we experts op
verschillende vlakken om de vraag vanuit verschillende invalshoeken te beantwoorden.      

 
In deze podcast (klik op afbeelding) gaat Martijn Mellema in gesprek met Berend Rubingh
over het onderwerp 'Sturen op verenigkracht'. Berend is verandermanager en grondlegger

van Back2Basics. 

Veilig sportklimaat in Zwolle 
Grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk actueel maatschappelijk thema. Ook in de sport.
Sporten in een veilige omgeving moet voor iedereen zelfsprekend zijn. Helaas is dit niet altijd het
geval. Gelukkig zijn er steeds meer sportverenigingen waar dit onderwerp op de agenda staat en
die actie ondernemen. Er worden gedragscodes opgesteld, Vertrouwenscontactpersonen
aangesteld en (gratis) VOG’s aangevraagd. 
Om het sportklimaat in Zwolle te verbeteren en verenigingen en Vertrouwenscontactpersonen te
ondersteunen organiseren we op woensdagavond 22 september een bijeenkomst voor
Vertrouwenscontactpersonen. Om kennis en ervaringen uit te wisselen, maar ook te achterhalen
hoe we elkaar kunnen versterken en zo het sportklimaat in Zwolle te verbeteren.  
Inmiddels hebben ruim twintig Vertrouwenscontactpersonen interesse getoond. Wil je ook met je
Vertrouwenscontactpersoon of -personen aansluiten of als vereniging aan de slag met het
verbeteren van het sportklimaat, dan kun je contact opnemen met een Verenigingsadviseur van
SportService Zwolle. 

Scholing voor Verenigingsadviseurs en Sportparkmanagers 

https://open.spotify.com/episode/1YnN7QPz1f6GAoqQUxhIvx?si=cbe71a4368184742
https://www.youtube.com/watch?v=M4FDf6bc1Hc
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Dit voorjaar hebben onze Verenigingsadviseurs en Sportparkmanagers in samenwerking met
Sportbedrijf Almelo en Studio Vers Bestuur een training Veranderkunde gevolgd van
Back2Basics. In gesprek met Martijn Mellema, manager bij SportService Zwolle. 
  
Waarom een training Veranderkunde? 
“We vinden het belangrijk om medewerkers te blijven scholen om de kwaliteit van onze
dienstverlening goed te houden en te verbeteren. Deze scholingen zijn gericht op ontwikkelingen
in de sportsector, kennis en vaardigheden van de individuele medewerkers. Dit keer in de vorm
van een tweedaagse training Veranderkunde." 
  
“Procesbegeleiding bij en met verenigingen is een belangrijk onderdeel van het werk van onze
Verenigingsadviseurs en Sportparkmanagers. We merken en ervaren dat in onze advies- en
begeleidingstrajecten het steeds meer gaat over veranderprocessen. En wordt er in een altijd in
ontwikkeling zijnde (sport)wereld steeds meer gevraagd van onze adviseurs”. 
  
Wat hield de training in? 
“Back2Basics begeleidt en ondersteunt professionals, teams, verenigingen en bedrijven bij het
vergroten van de verenigkracht. In dit kader worden verschillende trainingen aangeboden. Bij de
training Veranderkunde werden de deelnemers meegenomen in de procesmatige aanpak en
begeleiding, het veranderproces en de verschillende fases en stadia van geplande verandering
en is de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers als adviseur.” 
  
Wat gaan de verenigingen er van merken? 
“Met onze inzet willen we een bijdrage blijven leveren aan de vitaliteit van de sportverenigingen
en besturen. We gebruiken de training om ons aanbod én de adviseur verder door te ontwikkelen.
Om daarmee op professionele wijze in te blijven spelen op de vragen van verenigingen en
maatwerk te bieden. En gaan we natuurlijk het geleerde in de praktijk brengen.”

Jaarverslag SportService Zwolle 2020

"De meeste jaarverslagen over 2020 bevatten ongetwijfeld informatie dat gaat over het absurde,
onvergetelijke en verdrietige jaar. Want dat was het voor velen van ons. Zo kreeg óók
SportService Zwolle op 12 maart het nieuws dat Nederland in algehele lockdown moest. De
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geplande SSZ activiteiten en evenementen verdampten voor onze ogen… 
 
Wat nu? Onze primaire reactie was het team informeren over zaken die niet meer mochten. Alles
helder en duidelijk communiceren richting onze mensen, de verenigingen en scholen. Maar na
een nachtje slapen beseften we; dit moet anders. We gaan kijken naar wat wél kan. Want sport
en beweging móet doorgaan, juist tijdens een pandemie! Wat bleek? Het werd een druk en actief
jaar waarbij sport de broodnodige verbinding legde. 
 
Klik hier om ons jaarverslag te lezen.

Kalender 2021

Donderdag 1 juli - Peptalk Webinar - een moeilijke groep, en nu...? 
 
Maandag 11 oktober (1e van 4 bijeenkomsten) - Besturen met Impact 
 
Woensdag 13 oktober - De kracht van gezag – Steven Pont

Fijne (sport)zomer gewenst

https://sportservicezwolle.publin.nl/magazines/sszjaarverslag2020/
https://sportservicezwolle.nl/webinar-peptalk-een-moeilijke-groep-en-nu
https://sportservicezwolle.nl/webinar-peptalk-een-moeilijke-groep-en-nu
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=41340
https://sportservicezwolle.us17.list-manage.com/track/click?u=38adb2eef31acfb7abeeb864a&id=a61e87b11d&e=5e5f2ec2ec
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Dit is de laatste editie van deze nieuwsbrief van dit sportseizoen. In september verschijnt de
eerste nieuwsbrief van het sportseizoen 2021-2022. 
 
Wij wensen iedereen een fijne, zonnige en sportieve (sport)zomer toe.

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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