
 

 

Sportcafé  

 

Verslag sportcafé op 21 januari 2015 19:30 uur, atletiekvereniging Cialfo 

 

Opening 

Siebren Groen opent de avond. Hij heet iedereen van harte welkom en licht het concept en tot stand 

komen van het sportcafé nogmaals toe.  

Afgelopen jaar hebben er (op initiatief van BASE, Ormi en PWA) drie bijeenkomsten plaatsgevonden over 

mogelijke samenwerking tussen de sportverenigingen in de hele gemeente Epe. De eerste bijeenkomst 

werd verzorgd door de Gelderse Sport Federatie en ging over de mogelijkheden van een Omni-vereniging. 

Dit bleek een brug te ver en daarom is in samenwerking met de buurtsportcoaches tijdens de twee 

daaropvolgende bijeenkomsten nagedacht op welke manier wel samengewerkt zou kunnen worden. 

Tijdens de laatste bijeenkomst werd geconcludeerd dat we elkaar eerst moeten leren kennen voor we 

samenwerking kunnen realiseren. Daarnaast bestaat er de gezamenlijke wens elkaar beter te leren kennen, 

actuele thema’s te bespreken, verbindingen te zoeken en te profiteren van elkaars kennis. Om hier aan 

tegemoet te komen is besloten dat twee keer per jaar een sportcafé zal worden georganiseerd door de 

buurtsportcoaches in samenwerking met een sportvereniging.  

 

Atletiekvereniging Cialfo 

John Steentjes, voorzitter van de atletiekvereniging, laat de aanwezigen kennismaken met de vereniging 

door middel van een presentatie en een korte rondleiding over de accommodatie.  

 

Hoe organiseren we G-sport? 

Fred van Gasteren en Anja van Gemerden delen hun ervaringen vanuit atletiekvereniging Cialfo die sinds 

enige tijd G-sport, of sport voor anders validen, aanbiedt. Momenteel begeleidt Anja twee mensen binnen 

de vereniging. De trainingen vinden plaats op momenten dat ook andere groepen sporten. Dit was aan het 

begin wennen maar wordt nu als erg goed ervaren. Deze mensen voelen zich namelijk deel van de 

vereniging en iedereen leert ook met elkaar om te gaan, zowel binnen als buiten de baan.  

AV Cialfo zou hier graag meer mee willen doen als vereniging maar is zoekende hoe dit vorm te geven en de 

doelgroep te bereiken. Er ontstaat een discussie hierover. Gymnastiekvereniging Hercules heeft momenteel 

twee groepen (16 deelnemers) actief binnen de vereniging. Voetbalvereniging EZC en VIOS doen ook iets 

hiermee. VIOS heeft aangegeven hier graag van op de hoogte te blijven. SV Wissel organiseert jaarlijks het 

J.P. van de Bent toernooi. Uit de discussie blijkt dat MEEVeluwe hier een rol in zou kunnen spelen. Zij 

kunnen de doelgroep bereiken.  

Voor iedereen die hier over wil verder praten/meedenken over hoe hier gezamenlijk iets in te doen wordt 

gevraagd het mailadres achter te laten. Met de deelnemers zal een bijeenkomst georganiseerd worden. 



MEE zal hier ook voor benaderd worden, zodat zij ook mee kunnen praten. Later komt ook de sportimpuls 

nog ter sprake. Verenigingen die hier iets mee zouden willen doen moeten op de website 

www.sportimpuls.nl kijken en de menukaart bestuderen om te kijken of zij hier concrete mogelijkheden 

voor zien.  

 

Uitvoeringsplan buurtsportcoaches 

Eralt Boers van de Kennispraktijk blikt terug op het tot stand komen van de buurtsportcoaches in de 

gemeente Epe, de nulmeting in 2013 én het uitvoeringsplan waarvan het concept nu besproken wordt.  

In dit uitvoeringsplan zijn verschillende doelstellingen geformuleerd. De voor sportverenigingen relevante 

doelstellingen (6) worden op flapovers op 6 tafels neergelegd. Vervolgens is er voor alle aanwezigen ruimte 

om hier opmerkingen over te plaatsen. Kan men zich, met de beleidskeuzes van de gemeente in het 

achterhoofd, vinden in de doelstelling? En wat zou dit binnen de vereniging kunnen betekenen? De 

opmerkingen worden door Eralt Boers meegenomen worden. Het definitieve uitvoeringsplan zal te zijner 

tijd met een ieder gedeeld worden.  

 

Vervolg 

Met de aanwezigen wordt besloten niet twee, maar drie keer per jaar een sportcafé te houden. De 

volgende bijeenkomst zal in juni/juli gepland worden. We zullen dan te gast zijn SV Wissel die haar 

accommodatie beschikbaar stelt.  

Mogelijke onderwerpen zijn:  

- Kindgedrag, specifieke doelgroepen; 

- Ouders langs de lijn, veilig sportklimaat; 

- Terugkoppelen wat in kleinere groepjes is uitgewerkt, in dit geval G-sport; 

- Per keer één doelstelling uit het uitvoeringsplan bespreken. 

In samenwerking met SV Wissel zal een programma samengesteld worden waarvan iedereen zo spoedig 

mogelijk een uitnodiging krijgt. 

 

Namens de buurtsportcoaches, 

Siebren Groen 

http://www.sportimpuls.nl/

