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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
Overzicht overheidsregelingen om financiële gevolgen coronamaatregelen op te vangen 
Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de
financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek hieronder snel voor welke
regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag
financiële compensatie aan voor jouw sportclub! 
 
Deze tekening - klik hier - laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van
de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen, ook
naar jouw sportbond, en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier
kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt
mogelijk houden.

Nationaal Fonds voor de Sport 
NOC*NSF en VSBfonds lanceren eind mei een nieuw Nationaal Fonds voor de Sport. Omdat we
er samen van overtuigd zijn dat de vele sportverenigingen, sportfondsen, sportbonden en andere
georganiseerde sportinitiatieven, -projecten en -programma’s in ons land een belangrijke,
positieve maatschappelijke impact hebben op de wijken, buurten en gemeenten waar zij actief
zijn. Naast hun bijdrage aan de noodzakelijke beweging en gezondheid van mensen staan deze

https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag1
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organisaties vaak midden in de samenleving en vervullen zij een essentiële, sociaal verbindende
functie. Lees hier verder.

Nomineer jouw club voor de verkiezing Club van het Jaar 
Ben je trots op de veerkracht die jouw sportclub het afgelopen jaar getoond heeft? Pak dan het
podium en doe mee aan de verkiezing Club van het Jaar 2021! 
Als club maak je kans om winnaar te worden van jouw gemeente, de provincie of van heel
Nederland. De landelijke winnaar wint naast de titel een masterclass, een professionele
promovideo van de club en krijgt het podium in lokale, regionale en landelijke media om de
veerkracht van de club in de schijnwerpers te zetten. Lees hier alles over hoe de verkiezing werkt
of nomineer meteen jouw vereniging.

Impacter Zwolle 
Impacter is een project voor jongeren uit Zwolle tussen de 14 en 27 jaar die willen ontdekken wat
hun bijdrage aan de maatschappij kan zijn. Of een ambitie hebben, maar niet weten waar ze
moeten beginnen. Maar ook voor de jongeren die helemaal niet weten wat ze willen of waar ze
energie van krijgen. 
  
Hoe gaat Impacter in zijn werk? 
Samen met één van de Impacter coaches gaan de jongeren aan de slag. Zij kijken samen naar
de wensen en talenten of helpen de jongere deze te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld door
vrijwilligerswerk te doen, mee te denken over belangrijke thema’s, te ondersteunen bij een
bestaand project of zelf een activiteit op te zetten. Een regulier traject wordt 1-op-1 ingestoken -
een coach en een deelnemer – en is volledig maatwerk. Vanuit het project ImpacterLAB kunnen
de jongeren in een groep met een coach aan de slag om hun eigen project of activiteit op te
zetten. Allemaal met hetzelfde doel: de jongere gaat aan de slag met het ontdekken van zijn of
haar plek in de maatschappij! 
 
Is er een groep jongeren of team binnen de vereniging voor wie dit interessant is? Neem dan
contact op met één van de Impacter coaches, klik hier. 
 
Voor meer informatie, 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 Denis Holterman van voetbalvereniging ZAC.  

https://www.vsbfonds.nl/magazine/nummer-1-maart-2021/nieuw-fonds-sport-en-bewegen
https://www.clubvanhetjaar.nl/verkiezing
https://traverswelzijn.nl/diensten/impacter/
https://impacterzwolle.nl/
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In gesprek met
In gesprek met Iris Rijpstra (Praeses) en Robert Orsel (Abactis) van het bestuur 2020/2021 en

een lid van de adviesraad van ZSR Boreas
 

In de wereld van de studentensport is het heel normaal dat een bestuur voor één jaar aantreedt,

https://youtu.be/7ZoiRT9yEFU
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daar waar de reguliere vereniging veelal een bestuurstermijn van vier jaar aanhoudt. Nadelen zijn
er, maar zijn er ook voordelen? En wat kan een reguliere sportvereniging hiervan leren? Is dit een
manier om jonge bestuursleden te vinden? 
  
Wat is Boreas voor een vereniging? 
De Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas groeide sinds haar oprichting in 2004 uit tot de
grootste studentensportvereniging in Zwolle. Op dit moment kent de vereniging rond de 150
leden. 
 
Doordeweeks trainen de leden op het Zwartewater, roeien zij rond in de stadsgracht of bezoeken
ze met hun ploeg of dispuut De Thap – de verenigingsavond op de donderdag. In het weekend
wordt er naar andere studentensteden in Nederland gereisd. Daar worden wedstrijden geroeid en
het uitgaansleven en feesten verkend. De vereniging heeft sinds 2017 een eigen accommodatie
aan de Katerdijk. 
 
Hoe is de vereniging georganiseerd? 
ZSR Boreas is een sportvereniging voor en georganiseerd door studenten. Het is een vereniging
met leden en vrijwilligers, waar ook een ALV wordt gehouden. Het bestuur en de commissies
worden bemand door leden, studenten dus. Ieder jaar wordt er weer een nieuw bestuur gekozen
tijdens de ALV. Het bestuur kan bestaan uit een Praeses (voorzitter), Abactis (secretaris), Fiscus
(penningmeester), Commissaris Roei (bestaande uit competitie- en wedstrijdroeien), Commissaris
Gebouw, Externus en Internus. De functie van Commissaris Roei kan verdeeld worden onder
twee bestuursleden. Een volledig bestuur bestaat uit acht leden. Het huidige bestuur bestaat uit
vijf leden, namelijk een Praeses, Fiscus, Abactis, Commissaris Roei  en een Commissaris
Gebouw/Externus.  
 
Nieuwsgierig geworden naar hoe de vereniging zorgt voor continuïteit, de motivatie van jongeren
om een bestuursfunctie te vervullen en wat als reguliere vereniging van Boreas kan leren, klik dan
hier.

SportService Zwolle nieuws

https://sportservicezwolle.nl/bestuurlijke-vernieuwing-ieder-jaar-een-heel-nieuw-bestuur
https://www.youtube.com/watch?v=3OuXyvWTksw&t=4478s
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Peptalk Sport en blessurepreventie 
Vrijdag 19 maart jl. was de Peptalk sport en blessurepreventie. Te gast waren Ben van
Boven, looptrainer bij AV PEC, Maarten de Waart, sportfysio bij PEC Zwolle en
Buurtsportcoach Sharon de Witte schoof ook aan. Wil je Peptalk (nog een keer) bekijken,
klik dan het bovenstaande filmpje aan.

Bestuurdersapp 
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

mailto:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl
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Woensdag 12 mei (1e van 5 bijeenkomsten) Opleiding Talentherkenning 
 
Maandag 17 mei Training 'Mik op de maan' 
 
Maandag 25 mei Bijeenkomst 3 jaar AVG 
 
Maandag 14 juni De Omwenteling – Jan Rotmans 
 
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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