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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

Prinsjesdag 2021 en de plannen voor de sport 
Prinsjesdag met een demissionair kabinet. Geen koets, geen ridderzaal en nog steeds geen
zittend kabinet. Maar gelukkig wel; hoedjes, anderhalve meter festiviteiten en een troonrede. De
complexe formatie leidt dit jaar tot een beleidsarme miljoenennota, wel met aandacht voor grote
maatschappelijke thema's als de aanpak van klimaatverandering, vermindering
kansenongelijkheid, versterking van de rechtsstaat en investeringen in de woningmarkt. 
 
Wat betekenen de plannen voor de sport? Vele sportbonden hebben op hun site algemene
informatie opgenomen over de plannen, zo ook de KNSB. 
 

‘NIX18, wel zo sportief’ steunt vrijwilligers in sportkantines bij naleven
leeftijdsgrens alcohol 
De leeftijdsgrens voor alcohol in sportkantines is voor barpersoneel en vrijwilligers soms lastig te
handhaven. Daarom krijgen sportverenigingen vanaf september jl. extra ondersteuning van het
ministerie van VWS, NOC*NSF en diverse sportbonden. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS)
gaf samen met andere betrokkenen de aftrap voor de actie ‘NIX18, wel zo sportief’ bij FC
Zoetermeer. Lees hier meer.

https://knsb.nl/nieuws/prinsjesdag-2021-en-de-plannen-voor-de-sport/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/06/nix18-wel-zo-sportief-steunt-vrijwilligers-in-sportkantines-bij-naleven-leeftijdsgrens-alcohol
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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 Miriam Verberg, voorzitter van Tennis Club TC'91.

In gesprek met
In deze nieuwsbrief een ingezonden stuk van Renilde Huizenga, algemeen voorzitter a.i. bij

SWOL 1894. Ze daagt andere verenigingen uit eens te komen kijken en uiteraard van gedachten
te wisselen over het reilen en zeilen bij de vereniging.

 

https://youtu.be/H9P8Uwpkex8
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Gek op water, aandacht voor de zwemsport! 
SWOL 1894 is een vereniging waarbij je je thuis voelt. Of je nu geboren bent in Zwolle of niet, je
hoort er gewoon bij. Het is een brede vereniging met vijf afdelingen: waterpolo,
synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, basisgroepen voor de jongsten en masters &
conditiezwemmen voor iedereen boven de 20 jaar.
  
De breedte is noodzakelijk. Het is de enige manier om kleinere afdelingen in leven te houden.
Des te belangrijker dat SWOL 1894 ook werkelijk één vereniging is. Waterpoloërs,
synchroonzwemmers, wedstrijdzwemmers; iedereen moet het gevoel hebben bij elkaar te horen.
Synchroonzwemmen en waterpolo zijn echt andere sporten, maar we zijn allemaal gek op water.
Water is onze verbindende factor. 
  
Door het halen van diploma’s leren kinderen zwemmen, maar niet de sporten die wij beoefenen.
Wat ze kennen zijn zwemslagen, door een ring duiken. Maar hebben geen idee wat
synchroonzwemmen of waterpolo inhoudt. Ook omdat het niet beoefend kan worden tijdens
gymles, er is geen schoolzwemmen meer. 
 
Wat zou het mooi zijn als kinderen die zwemmen leuk vinden daar ook iets mee gaan doen. Bij
ons zijn ze welkom voor een proefles, dan leren ze de basis van waterpolo, maken kennis met
synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen. Dan ontdekken de kinderen: dat is iets voor mij. En
niet alleen kinderen zijn welkom, de zwemsport is zo goed als blessurevrij, wij zien ook mensen
met een blessure van een andere sport bij ons komen trainen of gewoon om de conditie te
verbeteren, zwemmen is heerlijk! 
  
Het gaat goed bij alle afdelingen. Nu willen we doorbouwen, een goed kader, enthousiaste
vrijwilligers en fris en jong bloed is essentieel voor onze toekomst. 
 
Ook sponsoren zijn welkom, SWOL 1894 kan een prima plek zijn waar bedrijven willen
netwerken. Waterpolo gaat snel, het is echt leuk om naar te kijken. Synchroonzwemmen is
visueel ook heel aantrekkelijk. Daar kun je als sponsor je relaties echt wel mee naartoe nemen.
Het is weer eens wat anders. 
 
Wij acteren op hoog niveau en stimuleren toptalent, maar ook willen we voor iedereen
toegankelijk zijn, of je nu een uur per week je conditie wil trainen of op het hoogste niveau wil
spelen. 
 
Het familiegevoel en de grote bereidheid van alle leden om bij te dragen aan de vereniging is het
belangrijkste. Er is een grote groep mensen voor wie de vereniging sociaal gezien heel belangrijk
is. De vereniging is onlosmakelijk verbonden met hun leven. Wij nodigen ook andere verenigingen
uit, kom eens langs! Welkom bij SWOL 1894. 
 
Meer weten? Ga naar www.swol1894.nl of stuur een mail naar info@swol1894.nl

http://www.swol1894.nl/
mailto:info@swol1894.nl
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SportService Zwolle nieuws

Het Grootste Kennisfestival 
Deventer – 16 september 2021 
 
Als lerend partner van Studio Vers Bestuur zijn we gevraagd om tijdens het Grootste
Kennisfestival, een landelijk evenement dat ieder jaar plaatsvindt in Deventer, een presentatie te
geven over Bestuurlijke vernieuwing bij sportverenigingen. Arjan en Sanne hebben deze
presenstatie namens SportService Zwolle verzorgd. Arjan, vanuit zijn ervaring met
procesbegeleiding op dit onderwerp bij meerdere sportverenigingen en Sanne als initiatiefnemer
en aanjager.  
 
Inmiddels zijn we als SportService Zwolle meer dan twee jaar samen met sportverenigingen en
partners op zoek naar wat wél werkt. Hoe kan de sportvereniging de uitdagingen die
maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen het hoofd bieden? Het tekort aan
vrijwilligers, het binden van jongere generaties, de opkomst van anders en ongeorganiseerd
sporten, de bredere maatschappelijke rol van de sportvereniging? Er is geen eenvoudig en
eenduidig antwoord op deze vraag. Iedere vereniging is anders, heeft een andere historie,
omgeving, leden en onderstromen. 
 
Echter is er een gemene deler. Op basis van onze ervaringen en opgedane kennis hebben we 10
‘spelregels’ opgesteld voor bestuurders. Spelregels als knipoog naar de sport. Waarbij het
uitgangspunt is: De vereniging is van de leden! Tien spelregels voor bestuurder om te komen tot
een toekomstbestendige sportvereniging.  
 
Tijdens het Grootste Kennisfestival hebben we de aanwezigen meegenomen in onze
gezamenlijke zoektocht. De experimenten en trajecten bij verenigingen, zoals bij
volleybalvereniging Voorsterslag, de inspiratie vanuit andere sectoren en scholingsbijeenkomsten.
Maar ook kort meegenomen in de ontwikkelingen in de belevingswereld van mensen en hoe dit
aan verandering onderhevig is. En hebben we de opgestelde spelregels gedeeld. Met als insteek
hier met elkaar over in gesprek te gaan. De deelnemers, veelal uit andere sectoren zoals zorg en
welzijn, waren enthousiast en konden dit goed vertalen naar het eigen werkveld. Waarbij centraal
staan: vanuit de bedoeling, met de leden/klanten en faciliterend leiderschap. 
 
Benieuwd naar de opgestelde spelregels? Binnenkort gaan we hier uitgebreid bij stilstaan. Wil je
niet wachten? Neem dan contact op met een Verenigingsadviseur van SportService Zwolle. En
het leuke van zelf spelregels opstellen, is dat je ze ook kunt optimaliseren. Dus gaan we graag in
gesprek om te kijken wat werkt voor jullie vereniging. Wil je meer weten over hoe
maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de sportvereniging? Beluister onze podcast
Heel snel, heel anders! met Ferenc van Damme. Klik hier voor meer informatie over Bestuurlijke
vernieuwing.

Wist je dat?

https://youtu.be/ESSI99-guUg
https://sportservicezwolle.nl/jouwacademie-1
https://www.motivaction.nl/mentality/het-mentality-model
https://anchor.fm/martijn5/episodes/Podcast-SportService-Zwolle-met-gast-Ference-Van-Damme---Heel-snel--heel-anders-e93gct
https://sportservicezwolle.nl/bestuurlijke-vernieuwing
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Het aantal deelnemers aan Oldstars sporten steeds meer toeneemt? Je hieronder kan
lezen hoeveel deelnemers er wekelijks actief zijn bij de verschillende verenigingen?

- Oldstars tennis ZTC de Pelikaan > 25 deelnemers 
- Oldstars Walking football bij WVF > 32 deelnemers 
- Oldstars Walking football CSV’28 > 6 deelnemers 

- Oldstars Walking football SVI mannen > 10 deelnemers 
- Oldstars Walking football SVI vrouwen > 7 deelnemers 

- Oldstars Walking football ZAC > 12 deelnemers 
- Oldstars Walking football Be Quick'28/HTC > 12 deelnemers 

- Oldstars Walking football Pelikaan > 22 deelnemers 
- Oldstars Walking football SV Zwolle > 14 deelnemers 

- Old Jack’s Padel Peakz Padel Zwolle > 10 deelnemers

Er steeds meer Oldstars sportmogelijkheden in Zwolle zijn met de start van Oldstars
Tafeltennis bij Tafeltennis Zwolle, Oldstars tennis bij TC Ittersum en gestart gaat worden
met Oldstars Walking Rugby bij Rugby Club Zwolle op donderdag 4 november 2021?
v.v. Berkum meegedaan heeft aan een gedragswetenschappelijk onderzoek in het kader
van Corona door het RIVM? Twee bestuursleden hiervoor geïnterviewd zijn? Je hier het
resultaat kan lezen?
Op zaterdag 18 september jl. de padelbanen bij Tennisvereniging Zwolle 750 (TVZ750)
feestelijk geopend zijn? TVZ750 de eerste tennisvereniging in Zwolle is met padelbanen.
De vereniging hierdoor inmiddels ruim 180 nieuwe leden erbij gekregen heeft?
Je hier meer kan lezen over de opening en hier over de realisatie van de banen?
Zaterdag 25 september jl. de eerste editie van “burendag bij Be Quick ’28” was? Er veel
leden, maar ook oud leden, ouders en opa's/oma's geholpen hebben om de groenstrook
tussen veld 1 en 2 op te knappen? Je hier meer kan lezen?
Het zaterdag 25 september jl. eindelijk zover was, een dag voor in het geschiedenisboek
van Oranje Zwart? Het G-team van Oranje Zwart voor het eerst speelde in de kleuren van
de vereniging? Je hier meer kan lezen?

Heb jij ook een Wist je dat? om kennis te delen of nieuwe initiatieven kenbaar te maken? Neem
dan contact op via verenigingssupport@sportservicezwolle.nl.

Kalender 2021

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/voorbeelden-uit-praktijk/sportvereniging-midden-in-samenleving
https://www.tvz750.nl/index.php?page=510&sid=1
https://sportservicezwolle.nl/uploads/In-gesprek-met-TVZ-750.pdf
https://www.bequick28.nl/club/be-quick-28-burendag-25-september-2021/
https://oranje-zwart.nl/actueel/nieuws/eerste-g-korfbalwedstrijd-van-zwolle
http://verenigingssupport@sportservicezwolle.nl/
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Donderdagen 21 oktober en 11 november – training Groepsdynamisch werken 
 
Vrijdagen 22 oktober en 12 november - training Groepsdynamisch werken 
 
Woensdag 3 november Inspireren is… hét kennisfestival voor verenigingen, stichtingen en
maatschappelijke organisaties 
 
Vrijdag 12 november Peptalk - voor trainers & coaches 
 
Vrijdag 17 december – ASM workshop SAVE THE DATE 
 
Dinsdag 21 december – Sportcafé Zwolle SAVE THE DATE

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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