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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
Salland Clubactie 
Salland Zorgverzekeringen organiseert al een aantal jaar de Salland Clubactie. Een actie
waarmee zij sportverenigingen in de regio ondersteunen. In 2020 zijn de sportakkoorden
geformeerd. En via de Salland Clubactie leveren zij daar graag een bijdrage aan. 
  
Innovatiebudget per gemeente 
Vorig jaar is er een start gemaakt met een innovatiebudget. Toen wonnen Z.A.C. uit Zwolle en AV
Daventria en de Reddingsbrigade, beide uit Deventer, een mooi bedrag voor hun innovatieve
sportidee. Dit herhalen ze graag, maar dan breder. Vorig jaar was er één budget voor de hele
regio en nu stellen ze dat ter beschikking per gemeente. Ook in Zwolle komt er een budget
beschikbaar van €4.500,-. Salland Zorgverzekeringen en SportService Zwolle trekken hier samen
in op. Wil je meer weten of een idee indienen? Kijk dan op www.salland.nl/innovatie

Budget voor trajecten, scholing en training 
Naast het uitvoeringsbudget is er in het kader van het lokaal sportakkoord in 2021 budget voor
zogenoemde services beschikbaar. Services zijn vastgestelde trajecten, scholingen en trainingen
die de sportaanbieders ondersteunen. Afhankelijk van de stap die de sportaanbieder wil zetten,
kan de inzet van services ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld een opleiding voor trainers,
vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan

http://www.salland.nl/innovatie
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bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden. 
 
We willen zo veel als mogelijk sportaanbieders ondersteunen bij het realiseren van hun ambities
en daarnaast de beschikbare middelen vanuit het lokaal sportakkoord ten goede laten komen aan
de Zwolse sport. Heeft de sportaanbieder, of een samenwerkingsverband bestaande uit
sportaanbieders, plannen voor de verdere doorontwikkeling en hier ondersteuning of scholing van
vrijwilligers, bestuur of technisch kader bij nodig, neem dan contact op met SportService Zwolle. 
 
We kijken vervolgens in hoeverre dit aansluit bij het lokaal sportakkoord, of er een service is die
hierbij aansluit en of deze vanuit het services budget bekostigd kan worden. Of dat we mogelijk
op een andere manier de sportaanbieder kunnen ondersteunen. 
  
Heb je een ondersteuningsvraag? Neem uiterlijk 13 juni contact op met een Verenigingsadviseur
of via verenigingssupport@sportservicezwolle.nl.

Corona update: versoepelingen gaan door 
Het kabinet drukt de 'pauzeknop' vandaag, maandag 17 mei, niet in en daarmee gaan de
aangekondigde versoepelingen van de coronaregels woensdag 19 mei in. Dat is de uitkomst van
overleg vanochtend tussen betrokken ministers en experts. "Wat we in de cijfers zien is een
goede daling", zegt demissionair minister De Jonge. "Het is vooral een effect van vaccinatie." 
 
Wat dit concreet betekent voor de sport, wordt zo snel mogelijk aangepast in het protocol
Verantwoord Sporten die gepubliceerd wordt op de website van NOC*NSF, klik hier.

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 Kasper Herrewijn van korfbalvereniging Oranje Zwart.  

https://sportservicezwolle.nl/zwols-sportakkoord
mailto:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://youtu.be/BeK9XU68NBw
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In gesprek met
In gesprek met Jan Oosterhof (lid padelcommissie/systeembeheerder) en Bert Kok (algemeen

bestuurslid padel) van tennisvereniging TVZ750.
 

Sinds 10 april 2021 beschikt Tennisvereniging Zwolle 750 (TVZ 750) over twee gloednieuwe
padelbanen. Zij zijn de eerste Zwolse tennisvereniging die padelbanen heeft aangelegd. Maar
waarom heeft de vereniging hiervoor gekozen? En hoe zag het proces eruit? Wie gaat dit
financieren? Dit zijn allemaal vragen die worden beantwoord in dit interview. 
  
Hoe is het idee van padel ontstaan? 
“Op 3 maart 2020 hadden wij een Algemene Ledenvergadering. Toen hadden wij al zoiets van,
het gaat niet goed met onze vereniging. Tijdens de rondvraag van de ALV hebben wij samen met
Frank Dikkers een vraag gesteld over padel. Is dit interessant voor onze vereniging? We moeten
wat doen om ook op langere termijn onze vereniging (financieel) gezond te houden. Wellicht gaat
dit ons nieuwe leden opleveren. De geluiden waren positief en er is gezamenlijk besloten dat er
een onderzoek gedaan mocht worden naar de haalbaarheid van padel bij TVZ 750.” 
  
“Afgelopen jaren merken wij dat het ledenaantal sterk is afgenomen. Overigens is dit met
uitzondering van kleine oplevingen een algemene tendens in tennisland. Bij ons alleen wat
extremer. Meer dan 5 jaar proberen we met mooie ledenwerfacties ons ledenbestand te
verhogen, maar ondanks alle inspanningen zijn we qua ledenaantal vanaf het begin van deze
eeuw teruggegaan van ongeveer 900 naar 450 leden nu. Ondanks de terugval in leden zijn we
nog steeds financieel gezond, maar de vraag is of we dat op termijn ook blijven nu blijkt dat er
door de jaren heen ook scheefgroei is ontstaan. Van de 450 leden zijn er zo’n 200 ouder dan 50
jaar. Wij werden zo langzamerhand een beetje een oubollige club. Als wij hier wel eens op het
terras zaten toen het nog mocht, zeiden wij wel eens tegen onze maatjes: “hoeveel van deze
leden zijn er over 10 jaar nog lid?” Wij gaven eigenlijk allemaal als antwoord, nu moeten wij wat
doen.” 
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Waarom padel? 
“Padel is de laatste jaren enorm in opkomst. De sport is laagdrempelig, spectaculair, dynamisch
en om die redenen spreekt het veel doelgroepen aan, maar zeker ook de jongere doelgroep. In
de laatste paar jaar zijn er veel padelbanen gebouwd in Nederland. Ook in de regio is padel in
opkomst en zijn er enthousiaste geluiden te horen. Denk hierbij aan Meppel, Hattem en Kampen.
Ledenaantallen nemen (fors) toe en bij de verenigingen in de regio wordt voorzichtig gesproken
over uitbreiding vanwege capaciteitstekort. In Zwolle zijn er naast TVZ 750 momenteel twee
locaties waar je kunt padellen (commercieel geëxploiteerd). Op verenigingsniveau was er nog
geen enkele vereniging die padelbanen had. In de wandelgangen hoorde je geluiden dat
verenigingen erover nadenken, maar tot dusver heeft niemand behalve TVZ 750 nog doorgepakt.
Het feit dat wij de eerste zijn, is ons inziens dan ook een enorme kans.” 
 
klik hier om verder te lezen. 
 

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 expert op
verschillende vlakken om de vraag vanuit verschillende invalshoeken te beantwoorden.      

 
In deze podcast (klik op de afbeelding) gaat Martijn Mellema in gesprek met Erik van der

Spek over het onderwerp Lenig en wendbaar. In zijn werkzame leven is Erik Agile specialist
en in zijn vrije tijd voorzitter van Frisbee vereniging Ultimate Frisbee in Zwolle. 

Bestuurdersapp 

https://sportservicezwolle.nl/uploads/In-gesprek-met-TVZ-750.pdf
https://open.spotify.com/episode/25K5v04w6EzlCbTGMkOu9e?si=YF2Sc5ZLTsqlKHpwA5oE9A
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Sinds maandag 29 maart jl. gebruiken de Verenigingsadviseurs van SportService Zwolle de
Bestuurdersapp. 
 
In deze appgroep plaatsen wij maximaal twee keer per week een bericht om
bestuurders/commissieleden op de hoogte te brengen van interessante ontwikkelingen. Denk
aan: actuele informatie met betrekking tot Corona, interessante subsidieregelingen en
scholingsbijeenkomsten. 
 
Deelnemers kunnen niet reageren in deze appgroep, maar bij vragen uiteraard persoonlijk contact
opnemen met ons. Als je toe treedt tot de app, geef je toestemming en ben je zichtbaar voor de
deelnemers aan de appgroep. Je kunt er op ieder moment voor kiezen om uit deze appgroep te
stappen. 
 
Wil je ook toegevoegd worden tot de Bestuurdersapp, stuur dan een mail
aan verenigingssupport@sportservicezwolle.nl.

Kalender 2021

Maandag 17 mei Training 'Mik op de maan' > GEANNULEERD 
 
Maandag 25 mei Bijeenkomst 3 jaar AVG > GEANNULEERD 
 
Week 22 Bijeenkomst WBTR > informatie volgt op onze website 
 
Maandag 31 mei Sturen op verenigkracht  > GEANNULEERD 
 
Woensdag 2 juni ZIN - Zwols Inspiratie Netwerk (zwolledoet.nl) 
 

mailto:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl
https://www.zwolledoet.nl/agenda/zin-zwols-inspiratie-netwerk
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Maandag 14 juni De Omwenteling – Jan Rotmans  > GEANNULEERD 
 
Woensdag 13 oktober De kracht van besturen – Steven Pont

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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