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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

Initiatieven vanuit Lokaal Sportakkoord 
Dit sportseizoen worden er verschillende initiatieven vanuit het Lokaal Sportakkoord uitgerold.
Deze initiatieven zijn door een werkgroep, bestaande uit betrokkenen vanuit Zwolse
sportverenigingen, gekozen. Deze projecten/activiteiten worden (deels) bekostigd vanuit het
uitvoeringsbudget van ‘Deelakkoord 3; Vitale en positieve sportaanbieders’. Hieronder vind je
meer informatie over de verschillende projecten die gaan plaatsvinden. Heb je zelf een initiatief en
ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op
via verenigingssupport@sportservicezwolle.nl.

Initiatief 1: Stimuleringsfonds binding leden 
Afgelopen seizoen is er onder verenigingen een coronamonitor afgenomen. Hieruit is onder
andere gebleken dat afgelopen jaar verenigingen de binding met vrijwilligers/leden hebben
gemist. Vanuit de werkgroep is het idee ontstaan om financiële middelen beschikbaar te stellen
om rondom dit thema activiteiten te organiseren, met als doel om de binding met leden te
verhogen. Dit gaat om een bedrag van maximaal €500,- per vereniging. De aanvragen worden in
behandeling genomen, zolang het budget dit toelaat. Wil je als sportvereniging hier gebruik van
maken? Lees hieronder de aanvraagprocedure. 
  
Voorwaarden aanvraagprocedure

mailto:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl
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Alle Zwolse sportverenigingen met een sportdoel kunnen een aanvraag indienen tot een
maximaal bedrag van €500,-.
Thema: ledenbinding.
Project/activiteit moet in de toekomst plaatsvinden. In het verleden georganiseerde
activiteiten komen niet in aanmerking.
Wanneer kun je een aanvraag indienen? Start aanvraag: september. Sluitingsdatum:
dinsdag 30 november 2021.
De aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

a. Naam vereniging.
b. Contactpersoon.
c. Korte omschrijving project (max. 300 woorden) of videoboodschap van max. 2

minuten.
d. Hoeveel bedraagt de aanvraag.

Mail je aanvraag door naar Dion Reijnen, d.reijnen@sportservicezwolle.nl.

Initiatief 2: 12 maanden gratis
ondersteuning bij sponsorwerving en -
behoud 
De huidige tijd stelt veel Zwolse sportclubs
voor financiële uitdagingen. SportService
Zwolle gaat in samenwerking met
SponsorVisie daar iets aan doen. Iedere
Zwolse sportvereniging komt hiervoor in
aanmerking. Gedurende dit jaar word je in
vier interactieve digitale bijeenkomsten op
weg geholpen met een effectief en duurzaam
sponsorbeleid, met meer en tevredener
sponsors tot gevolg. 
 
Elke Zwolse club kan bovendien 12 maanden
gratis profiteren van ondersteuning in het
sponsorbeleid: elke maand concrete tips en
trucs, een onlinesysteem vol met diverse
hulpmiddelen en support van specialisten van
SponsorVisie. Het ondersteuningstraject
wordt volledig gefinancierd uit het Lokaal
Sportakkoord. 
 
Wil jij jouw vereniging financieel verder
helpen en sponsoring binnen je vereniging
een boost geven? Meld je dan aan voor de
gratis sponsorondersteuning en kies aan
welke opstartbijeenkomst je wilt deelnemen.
Klik hier voor aanmelden.

Initiatief 3: Pilot Clubkadercoaching
Zwolse gymnastiekverenigingen en
sportacrobatiek 
De verenigingen SAZ, Avanti, GV Sparta en
Kwiek & Lenig starten in samenwerking met
SportService Zwolle een pilot
clubkadercoaching. Binnen deze pilot wordt
een clubkadercoach aangesteld voor in
eerste instantie een jaar, te beginnen in
september 2021. De rol van de
clubkadercoach is tweeledig. Enerzijds heeft
de clubkadercoach een rol in de zaal, als
vraagbaak, specialist op het gebied van
didactiek en pedagogiek, gericht op het
versterken van de rol van de verschillende
train(st)ers en leiding bij de verschillende
verenigingen. Anderzijds verzorgt de
clubkadercoach scholingen, cursussen,
workshops en trainingen om ook daarmee de
ontwikkeling van train(st)ers en leiding te
stimuleren en te begeleiden. Immers; meer
kwaliteit bij train(st)ers en leiding zorgt voor
meer plezier bij zowel de sporters als de
train(st)ers en leiding en voor een veilig
sportklimaat! 
 
Heb je vragen over initiatieven 2 en 3? Neem
dan contact op
via verenigingssupport@sportservicezwolle.nl
.

Initiatief 4: Vrijwilligersapplicatie Taakie 
Dit sportseizoen gaan wij in Zwolle experimenteren met de applicatie Taakie. Taakie is een
digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van vrijwilligers leuker en makkelijker maakt.
De app wordt in veel gemeentes inmiddels gebruikt. Bekijk de video en zie hoe Taakie werkt! Wij
zoeken 10 verenigingen die er aankomend jaar mee aan de slag willen gaan. Aanmelden of meer
informatie? Stel je vraag door te mailen naar Dion Reijnen, d.reijnen@sportservicezwolle.nl. 
 

mailto:d.reijnen@sportservicezwolle.nl
https://sponsorvisie.nl/zwolle/
mailto:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl
https://www.youtube.com/watch?v=6qCgtFniXSA
mailto:d.reijnen@sportservicezwolle.nl
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Hoe inclusief is jouw sportvereniging? Doe de inclusie check!

Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich nog niet welkom in de sport, maar helaas zijn
sportaanbieders zich hier vaak niet van bewust. Dat is jammer, want sportclubs kunnen júist die
drempels wegnemen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Wij
vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Nederlanders het plezier van sporten kunnen ervaren.
Daarom dagen we jou en jouw sportclub uit om te kijken naar de kansen die jij kunt aangrijpen om
nog meer mensen welkom te heten bij jouw club. 
 
Lees hier meer. 
 

Corona update, verruiming voor de sport 
Dinsdag 14 september jl. was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte
en minister Hugo de Jonge. Er is veel verruiming vanaf zaterdag 25 september aanstaande
aangekondigd. Voor de sport betekent het dat nu bijna alle maatregelen opgeheven worden en de
finish na anderhalf jaar in zicht lijkt. 
 
Lees hier welke maatregelen er nog wel gelden.

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 Ed Solen, voorzitter van wielrenvereniging de Hanzerenners.

https://sportservicezwolle.nl/nieuws/2021/hoe-inclusief-is-jouw-sportvereniging-doe-de-inclusie-check
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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In gesprek met
In gesprek met Rens van Gurp - samen met Marcel Poppe de drijvende kracht achter de Boeren

Business Club bij vv Wijthmen
 

Boeren Business Club 
Voetbalvereniging Wijthmen beschikt sinds een jaar over een opvallende sponsorgroep, die
bestaat uit 34 boeren. En bijkomend voordeel: de boer komt ook eens positief in het nieuws na
alle demonstraties met betrekking tot de stikstofcrisis. De Wijthmense boeren hebben zich
verenigd in de Boeren Business Club. Het eerste wapenfeit is een reclamebord langs het
hoofdveld van Sportpark De Elshof.

https://youtu.be/Y5_TJHgp_14
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Positiever 
Boeren kwamen vooral in het nieuws tijdens demonstraties en acties destijds, daarom vond Rens
van Gurp, met Marcel Poppe de drijvende kracht achter de Boeren Business Club, wat positieve
aandacht van en door de boer wel op z'n plaats: "Boerenbedrijven zijn ook bedrijven, dachten we.
Waarom kunnen die hun plaatselijke clubje niet sponsoren?" 
  
Van Gurp zegt aangenaam verrast te zijn door de grote animo onder de plaatselijke boeren.
"Want Wijthmen is een kleine buurtschap. Natuurlijk zijn we begonnen met een paar agrarische
aanhangers van onze club. Hadden we meteen beet. Maar we kregen al snel onverwacht veel
bijval en de groep groeide snel." 
 
Ook leuke dingen 
Het blijft wellicht niet bij de plaatsing van een reclamebord langs het veld. Van Gurp: "De groep
heeft een omvang gekregen die het interessant maakt uit te zoeken of we er nog iets meer mee
kunnen. Gewoon, leuke of interessante dingen organiseren om het gevoel van onderlinge
verbinding nog verder te versterken. Maar dat moeten we eerst maar eens polsen bij de leden
van de Boeren Business Club". 
  
Anton is boer en ook lid geworden van de Boeren Business Club: "Mooi initiatief dit en leuk om de
club te steunen". Collega Falco is met zijn 26 jaar een van de jongere boeren: "Als ik tijd heb, kom
ik ook wedstrijden kijken en anders is het goed om de club te steunen. Als kind heb ik hier ook
gevoetbald". 
  
Tip voor andere verenigingen 
Kijk als sponsorcommissie om je heen en denk in kansen en mogelijkheden om nieuwe
sponsoren aan de vereniging te binden.

SportService Zwolle nieuws

Opening 'Clubhuis Regio Zwolle'



11-10-2021 14:22 Nieuwsbrief de Vereeniging september 2021

https://mailchi.mp/sportservicezwolle/nieuwsbrief-de-vereeniging-september-2021 6/8

De naam ‘Clubhuis Regio Zwolle’ schittert al enige tijd op de voorgevel van het MAC3PARK
stadion, het nieuwe kantoor van SportService Zwolle en Regio Zwolle United. Donderdagmiddag
2 september jl. zorgde Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle) met een fraaie uithaal op het veld
van PEC Zwolle voor de officiële opening, onder aanmoediging van circa 100 gasten op de
hoofdtribune. 
 
Lees hier meer over het 'Clubhuis Regio Zwolle'. 
 

Masterclasses voor bestuurders 
Dit sportjaar is er binnen het scholingsprogramma van SportService Zwolle extra aandacht voor
het versterken van de bestuurder. Immers, een sterk bestuur is essentieel voor een goed
draaiende vereniging. En het besturen van een vereniging vraagt, in bepaalde gevallen, om
andere inzet en kwaliteiten dan in het werkveld. De komende periode staan er weer scholingen op
het programma. Bekijk de mogelijkheden onderaan deze nieuwsbrief op de Kalender 2021. 
 

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 organiseerden we, in samenwerking met de werkgroep 'Lokaal Sportakkoord,
deelakkoord Vitale en positieve sportaanbieders’, op woensdagavond 22 september jl. 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.  
 

https://sportservicezwolle.nl/clubhuis-regio-zwolle
https://www.youtube.com/watch?v=M4FDf6bc1Hc
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Rond de twintig Vertrouwenscontactpersonen waren bij de bijeenkomst aanwezig. Wil je ook met
je Vertrouwenscontactpersoon of -personen een volgend overleg aansluiten of als vereniging aan
de slag met het verbeteren van het sportklimaat, dan kun je contact opnemen met een
Verenigingsadviseur van SportService Zwolle. 

Kalender 2021

Maandag 11 oktober digitale opstartbijeenkomst sponsorwerving en -behoud, zie Informatie en
ontwikkelingen 
 
Woensdag 13 oktober De kracht van gezag – Steven Pont 
 
Woensdag 3 november Inspireren is… hét kennisfestival voor verenigingen, stichtingen en
maatschappelijke organisaties 
 
Vrijdag 12 november Peptalk SAVE THE DATE 
 
Donderdag 18 november 'De omwenteling' - Jan Rotmans

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

https://sportservicezwolle.us17.list-manage.com/track/click?u=38adb2eef31acfb7abeeb864a&id=a61e87b11d&e=5e5f2ec2ec
https://inspirereniszwolle.nl/
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=36766
http://verenigingssupport@sportservicezwolle.nl/
http://verenigingssupport@sportservicezwolle.nl/
http://www.sportservicezwolle.nl/
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