
 

 

Sportcafé  

 

Verslag sportcafé op 16 maart 2016 19:30 uur, Mixed Hockey Club Epe 

 

Opening 

Siebren Groen opent de avond. Hij heet iedereen van harte welkom en loopt het programma van de avond 

door.  

 

Mededelingen Buurtsportcoaches 

 Sportaanbieders en scholen hebben informatie ontvangen over de website 

www.heelepebeweegt.nl. Voor aanbieders die nog geen account hebben of vragen hebben over 

de website is er op woensdag 23 maart van 19:00 – 20:00 uur een inloopavond in het Kulturhus in 

Epe. Daarnaast worden in april alle basisscholen (ca 2200 leerlingen) bekend gemaakt met de 

website. Tijdens de Nationale Sportweek (september) willen we de sportweek krant in Epe 

koppelen aan de website. Meer informatie hierover volgt. 

 20 en 27 februari hebben de GALM fittesten plaatsgevonden in Epe en Vaassen waar ruim 400 

mensen aan deelnamen. Het boekje met vervolgaanbod is in de gemeente verspreid zodat dit bij 

iedereen bekend wordt. 

 In het kader van De Gezonde Sportkantine wordt er op dinsdag 19 april een Inspiratieavond 

Gezonde Sportkantine gehouden bij vv Emst. Uitnodiging hebben verenigingen reeds ontvangen. 

 Henk van der Meer (Koppel) brengt het punt ‘toegankelijkheid binnen sportverenigingen’ ter 

sprake. Speelt dit binnen verenigingen? Hoe gaan we hier mee om? Denk ook aan vluchtelingen en 

statushouders, hoe worden deze begeleid? 

 

Mixed Hockey Club Epe 

Michel Adrichem (voorzitter MHC Epe) stelt zichzelf voor en laat de aanwezigen kennis maken met de 

vereniging en haar cultuur door middel van een presentatie. Vervolgens wordt een kijkje genomen op de 

velden van de hockeyclub. 

 

Sport- en Beweegplan 2020 Subsidiestromen 

Gerald Wagenaar van de gemeente Epe geeft een update van de ontwikkelingen omtrent het sport- en 

beweegplan 2020 toe. Dit zal op zeer korte termijn ter inzage komen te liggen, sportverenigingen worden 

hierover geïnformeerd. Vervolgens geeft hij een toelichting op de subsidiestromen binnen de gemeente. 

 

 



Meer Vrijwilligers In Korte Tijd 

Roel Hazenberg van De Gelderse Sport Federatie is te gast om dit programma, wat al in tal van gemeenten 

succesvol is gebleken, toe te lichten.  

Een tekort aan vrijwilligers bij (sport)verenigingen is verleden tijd! Met de succesmethode Meer 

Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) helpt de Gelderse Sport Federatie (sport)verengingen aan meer 

vrijwilligers. 

De methode bestaat uit een informatiebijeenkomst en vier cursusavonden. Het is ontwikkeld door 

Sportservice Noord-Holland waar het zeer succesvol is. Ruim 100 verenigingen hebben met succes de 

methode toegepast en het vrijwilligerstekort opgelost. Vandaar het predicaat 'succes gegarandeerd'.  

 De pluspunten van de methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd: 

 Zelf gestelde targets worden altijd meer dan gehaald 

 Gestructureerde aanpak 

 Praktijkgerichte aanpak met praktische haalbaarheid 

 Verenigingsvriendelijk 

 Geschikt voor alle sportverenigingen 

 Procesmatige, oplossingsgerichte begeleiding tijdens de cursus 

 Internetapplicatie biedt verenigingen de mogelijkheid tot goede verwerking. 

Naast het werven van de vrijwilligers wordt tijdens de workshops aandacht besteed aan hoe de vrijwilligers 

behouden blijven én hoe de sportvereniging kan komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige 

verankering van het vrijwilligersbeleid in de vereniging en blijvend voldoende vrijwilligers. 

 

Rondvraag / vervolg sportcafé 

Het volgende sportcafé zal in oktober plaatsvinden bij, en in samenwerking met, SV Vaassen. Datum en 

locatie volgen zo spoedig mogelijk. Het sportcafé wordt afgesloten met een hapje en een drankje. 

 

Aanwezigen Sportcafé 

vereniging aanwezig 

Atletiekvereniging Cialfo Mariska Werler 

  Karen van de Berg 

Basketbal All Stars Epe (BASE) Klaas Dijkstra 

CSV Vios Klaas Zondergeld 

  Hiddo de Vries 

FysioPlusEpe Tjeerd van Hogen 

Gelderse Sport Federatie Wim Peters 

Gemeente Epe Gerald Wagenaar 

  Herma Machiavello 

Gymnastiekvereniging Agios Tjalke Voolstra 

  Rene  

Gymnastiekvereniging Hercules Riet Rietberg 

Gymnastiekvereniging SVA Hermien Pijkeren 

  Riena van de Mars 



Handbalvereniging CVO Irma Hagen 

  Manon Tibben 

HeelEpeBeweegt Noelle Bus 

  Tom Beekman 

  Siebren Groen 

Jeus de boulesvereniging Epetanque Wim Kanselaar 

  Michiel Andringa 

Mixed Hockey Club Epe Michiel Adrichem 

  Rob Schuyt 

  Bert  

Optima Forma Jos Gerritsen 

  Thekla de Jong 

PWA Han Langereis 

  C. van Dijk 

Stichting bestuur de Koekoek Jan Goudbeek 

  Gerrit Prosee 

SV Epe Henk Palm 

SV Vaassen Gert Steunenberg 

  Peter Schreurs 

SV Wissel Harold Sleyster 

TC Vaassen Alex van Zanten 

Voetbalfederatie Epe Robert Dijkman 

VV Emst Arie Post 

VV EZC Berry van Welsum 

VV KCVO Laurens Betting 

  Albert Weultjes 

Volleybalvereniging Blok EVC Duward Sikkens 

Volleybalvereniging ORMI Gerrit Berhoff 

  George Buiting 

Wandelschool 'In De Benen' Yvonne Raadsveld 

ZVV Annemiek Grefhorst 

 


