
 

 

Sportcafé  

 

Verslag sportcafé op 17 juni 2015 19:30 uur, SV Wissel 

 

Opening 

Siebren Groen opent de avond. Hij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de wethouder van 

sport in de gemeente Epe, Robert Scholten. In totaal zijn er 39 personen verdeeld over 24 verschillende 

partijen (waarvan 16 sportverenigingen) aanwezig. 

 

Terugblik sportcafé 21-01-2015 

Tijdens het sportcafé van januari stond Aangepast Sporten centraal. Omdat er behoefte was aan een 

vervolg bijeenkomst, is dit door Chantal Migo opgepakt. Op 25 maart heeft er een bijeenkomst 

plaatsgevonden met aanbieders en geïnteresseerden van Aangepast Sporten in de gemeente Epe. Deze 

bijeenkomst werd als positief ervaren (kennismaken, ervaring uitwisselen) maar riep ook veel vragen op 

(hoe groot is de doelgroep, waar vinden we de doelgroep, wat is de visie van de gemeente, kunnen we 

regionaal aansluiten?). Op dit moment is de Gelderse Sport Federatie in samenwerking met Regio 

Stedendriehoek bezig met het opzetten van een Regionaal Sportservicepunt Aangepast Sporten. De 

gemeente Epe is hier ook al bij betrokken en staat hier positief tegenover. Ontwikkelingen worden gevolgd 

en wanneer er meer bekend is zal dit met de betrokkenen gedeeld worden.  

 

Kennismaken SV Wissel 

Wilco Brummel, bestuurslid van SV Wissel, geeft een presentatie over voetbalvereniging SV Wissel. 

Vervolgens geeft hij de aanwezigen een rondleiding over het sportpark.  

 

Sportbeleid gemeente Epe 

Wethouder Robert Scholten gaat in op het huidige- en toekomstige sportbeleid in de gemeente Epe. Onder 

de noemer Sportplan 2020 gaat hij in op de visie van de gemeente op landelijke- en lokale ontwikkelingen 

en de nog te ontwikkelen sportnota.  

 

Plan van aanpak nav uitvoeringsplan buurtsportcoaches 

Naar aanleiding van het uitvoeringsplan is een plan van aanpak gemaakt. Hiermee heeft het uitvoeringsplan 

‘handen en voeten’ gekregen. In relatie tot sportverenigingen zullen de buurtsportcoaches de komende 

jaren inzetten op de volgende onderdelen: 



Kennismakingstrajecten: Om kinderen kennis te laten maken met sporten en sportverenigingen uit de 

gemeente Epe gaan we samen met sportverenigingen kennismakingstrajecten organiseren en uitvoeren. 

Dit gebeurt onderschools  naschools  op de vereniging. De buurtsportcoach kan optreden als 

ambassadeur van de sportvereniging. 

Senioren (GALM): Het Groninger Actief Leven Model richt zich op inactieve senioren (55-85). Hierbij wordt 

het sportaanbod in kaart gebracht en ontwikkeld. In het voorjaar van 2016 zullen fitheidstesten voor 

senioren gehouden worden in Epe en Vaassen. Aan deze testen wordt een senioren sportmarkt gekoppeld. 

Ondersteuning bij ontwikkelen (nieuw) sportaanbod: De buurtsportcoaches kunnen sportverenigingen 

ondersteunen bij ontwikkeling van nieuw sportaanbod. Denk bijvoorbeeld aan aanbod voor senioren of van 

trendsporten. Het initiatief hiervoor ligt bij de sportverenigingen zelf. 

Gezonde Sportkantine: Als buurtsportcoaches richten wij ons op het stimuleren van een GEZONDE en 

ACTIEVE leefstijl onder de inwoners van de gemeente Epe. In het kader van het thema gezondheid willen 

we met alle sportkantines het gesprek aangaan over een gezonde sportkantine.  

Nationale Sportweek: Jaarlijks staat Nederland een hele week in het teken van sport. Dit was voorheen in 

de maand april maar wordt per 2016 verschoven naar de maand september. De buurtsportcoach geeft 

aandacht aan deze week door een krant uit te brengen die huis-aan-huis wordt verspreid. 

Sportverenigingen kunnen zichzelf of speciaal aanbod hierin presenteren. 

Deskundigheidsbevordering sportverenigingen: Hier wil de buurtsportcoach zorg voor dragen door in te 

spelen op de behoefte binnen sportverenigingen. Wanneer er vragen voor scholing/trainingen zijn, 

bijvoorbeeld omtrent het thema ‘Veilig Sportklimaat’, dan willen wij dit organiseren. Door samen te werken 

met meerdere verenigingen kunnen dergelijke scholingen/trainingen sneller gerealiseerd worden.   

Sportcafé: Drie keer per jaar organiseren de buurtsportcoaches een sportcafé. Doel hiervan is om elkaar als 

sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Epe te leren kennen, actuele thema’s  te bespreken, 

verbinding en samenwerking te zoeken en te profiteren van elkaars kennis. Kortom: rijker worden. 

Sportpas / www.heelepebeweegt.nl: Vanaf september zal gestart worden met een digitaal sportplatform 

wat sport vraag- en aanbod in de gemeente bij elkaar brengt. Sportverenigingen zullen hier nog over 

geïnformeerd worden. Beheer van deze website ligt in handen van de buurtsportcoaches.  

Breedtesportkalender / flyer: door middel van een breedtesportkalender houden wij alle 

sportevenementen /activiteiten bij die in de gemeente plaatsvinden. Dit document is voor iedereen 

beschikbaar, wordt maandelijks bijgewerkt en zal op onze website te vinden zal zijn. Activiteiten uit de 

kalender en www.heelepebeweegt.nl zullen elke twee maanden via de scholen bij alle kinderen in de 

gemeente onder de aandacht worden gebracht.  

 

Veilig Sportklimaat 

Het thema Veilig Sportklimaat wordt met elkaar besproken aan de hand van twee casussen. De aanwezigen 

gaan in groepjes van ongeveer vijf personen hierover in discussie. Hoe zou je hier als bestuur/trainer direct 

op reageren en hoe zou je structureel mee omgaan? Na het behandelen van de casussen worden alle 

ondersteuningsmogelijkheden van een Veilig Sportklimaat besproken. Hier zitten veel kosteloze workshops 

bij waar bestuursleden en trainers aan deel kunnen nemen.  

De gemeente Epe zal later deze maand de verenigingen nogmaals informeren over dit thema. Ook de 

ondersteuningsmogelijkheden worden dan weer benoemd.  



De buurtsportcoaches hebben aangegeven graag thema’s op te pakken en gezamenlijk op te pakken 

wanneer hier vraag naar is. Hiervoor zal nog een inventarisatie naar de verenigingen gestuurd worden.  

 

Vervolg 

Met de aanwezigen wordt besproken of het sportcafé de juiste vorm en inhoud heeft. Dit blijkt het geval. 

Wel moet het programma voldoende interactief zijn. Dit nemen we mee naar de volgende bijeenkomst. 

Mogelijke thema’s voor het volgende sportcafé zijn: 

- Ledenwerving- en behoud 

- Sponsorbeleid  financiering 

- Vrijwilligersbeleid  werving  

Het volgende sportcafé zal plaatsvinden in het najaar bij Zwem- en Sportcentrum de Koekoek. Datum en 

programma zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 

 

Namens de buurtsportcoaches, 

Siebren Groen 

 
Siebren. 
 
Nodig martin van Berkel uit ivm : 
 
Haal meer uit je sportvereniging met sociale media. 
 
http://www.clubbereik.nl/ 
 
Gr klaas 
 

Hoi Siebren, 

 

Wellicht het al eerder door mij benoemde punt; transities en hoe krijgen sportverenigingen hiermee te 

maken. 

 

Mvg Henk 

 

http://www.clubbereik.nl/

