
 

 

Sportcafé 11 april i.s.m. SVA Emst  

Locatie: De Hezebrink, Emst 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
 

Opening 

Vincent opent de avond. Hij heet iedereen van harte welkom en loopt het programma van de avond door.  
De wethouder kon helaas vanavond niet aanwezig zijn door een privéomstandigheid. 
 

Mededelingen Heel Epe Beweegt 

1.Promotie      
a. Flyer mei/juni/jul 

Vincent laat de activiteiten poster zien, tot 22 april kunnen verenigingen openaanbod op de website 
HeelEpeBeweegt.nl zetten zodat dit word meegenomen op de activiteitenplanning voor mei/juni/juli.  
 
Arie Post (VV Emst) vraagt hoe hij zich kan aanmelden voor de flyer. Vincent geeft aan dat elke vereniging 
met een account kan inloggen op www.heelepebeweegt.nl en aanbod op de website kan zetten. Dit 
aanbod wordt vervolgens meegenomen in de flyer/poster. En ook via social media van Heel Epe Beweegt 
wordt aandacht gegeven aan deze sportkennismakingsactiviteiten. 
 
 

b. Website www.heelepebeweegt.nl >> aanvullen met : “gezocht kader voor verenigingen”? 
 
Vincent vraagt er na om er behoefte is dat er vacature vanuit de vereniging op de website 
heelepebeweegt.nl komt te staan?  
Een aantal verenigingen zien deze functie graag op de website verschijnen. 
 
Actiepunt: Heel Epe Beweegt gaat zorgen voor een vacatureplatform voor de sportaanbieders. 
 

2.Uitvoeringsprogramma Heel Epe Beweegt, 2018 en verder 

Vincent vertelt over de 1-meting en de doelstellingen voor de aankomende jaren. Het lopende 

uitvoeringsprogramma liep t/m 2017. 2018 gaan we door met lopende activiteiten maar er worden ook 

nieuwe activiteiten opgezet. Eind 2018 wordt gestart met de 1-meting 

- John Steentjes (AV Cialfo) geeft aan dat hij vindt dat er meer sportverenigingen bij de klankbord 

groep betrokken moeten worden. Vincent koppelt dit terug naar Siebren. Voor de zomer wordt nog 

een overleg met de klankbordgroep gepland. Er wordt dan gekeken dat de klankbordgroep dan 

bestaat uit een juiste samenstelling en hoeveelheid van partners uit het veld, dus ook verenigingen.  

- Tevens geeft John aan dat de verenigingen graag op de hoogte gehouden worden van de 

ontwikkelingen met de 1-meting 

 

 

 

 

http://www.heelepebeweegt.nl/


 

 

 

 

3. Nationale Sportweek 15 t/m 29 september 2018 

- Vincent vertelt over de nationale sportweek en de bijbehorende krant. 

o Actiepunt:  Verenigingen worden in mei geïnformeerd hierover door Vincent. 

- John Steentjes geeft aan dat hij denkt dat het doel van de sportkrant, meer leden bij verenigingen, 

niet gehaald wordt.   

o Actiepunt: John Steentjes (AV CIalfo) ziet graag dat het doel van de Nationale Sportweek- 

krant ook duidelijk bekeken en geëvalueerd wordt. Verenigingen zetten hun aanbod in de 

krant in de hoop meer leden te krijgen. Wordt dit ook gerealiseerd? 

 

4. JOGG – Jongeren op Gezond Gewicht 

- Larissa introduceert JOGG en stelt zichzelf voor. Ze stelt de vraag wie er een gezonde sportkantine 

heeft? De Koekoek en vv. Emst geven aan dat ze nog steeds gezond aanbod hebben. 

Voor vragen m.b.t. JOGG/Gezondheid kan men terecht bij Larisa Brinkhoff, 

l.brinkhoff@koppelswoe.nl , 06-26720951  

 

5. Open Club:  

-       Vincent verteld over de Open Club subsidie. Deze subsidie loopt vanuit de provincie. Meer info 

op https://www.gelderland.nl/Sport,-open-clubs-en-vitale-sportparken. 

 

 

Diverse zaken gemeente, door Gerald Wagenaar 

Gerard geeft aan zich niet te hebben voorbereid op deze PowerPoint, omdat hij pas net hoorde dat de 

wethouder afwezig was. 

- Hij vertelt over de verschillende subsidieregelingen (zie PowerPoint gemeente Epe). 

- Daarnaast geeft Gerald aan dat verenigingen initiatieven en sportprestaties in de gaten houden 

zodat ze deze in november kunnen aangeven bij de gemeente Epe om de “Sportprijs of 

Heelepebeweegtprijs” te winnen. 

- Anton ter Riele vertelt over het vernieuwen van de AED binnen de verenigingen. Hij is in de pauze 

beschikbaar voor informatie en vragen. 

- Verder geeft Gerald een introductie op het thema samenwerken, en hoe met samenwerking meer 

verbinding gemaakt kan worden en meer bereikt kan worden. 

 

Kennismaken met ….   SVA Emst/ Hezebrink Emst 

Nicole Derickx stelt zichzelf voor en vertelt enthousiast over de vereniging SVA Emst. Meer informatie over 

SVA Emst is te vinden in de Powerpoint-presentatie 
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Rondleiding Hezebrink Emst 

Gert Buitenhuis (bestuur Hezebrink) maakt met alle aanwezigen een rondleiding door de nieuwe Hezebrink. 

 

Het proces van de Open Club bij SDC Putten   
Albert de Bruin van SDC Putten vertelt over het ontstaan bij de Open club bij SCD Putten en de 

verschillende initiatieven die zijn ontstaan. De sportmarathon is een geschikt evenement om met alle 

sportaanbieders samen te zorgen om 24 uur lang te gaan sporten.  

Meer informatie van het proces bij SDC Putten >> zie de powerpointpresentatie. 

Vraag KCVO:  wie coördineert dit project en hoeveel uur gaat er in zitten?  
Bij SDC Putten hebben ze een “verenigingsmanager”. Deze manager verdient zichzelf inmiddels terug. SDC 
Putten is nu al een paar jaar bezig met het opzetten van extra activiteiten. Zij zijn gewoon begonnen. 
Inmiddels heeft dat geresulteerd in een vereniging die nu meerdere extra activiteiten ontplooit. 
 
Peter Schreurs (SV Vaassen) haalt aan dat in Putten 2 voetbalverenigingen zijn en dat in de gemeente Epe 8 
voetbalverenigingen zijn. In Putten komen degenen die willen voetballen als snel naar jouw club toe. In de 
gemeente Epe is er keus uit 8 voetbalverenigingen. 
Albert de Bruin antwoord dat het mogelijk zou zijn dat verenigingen fuseren en zo hun krachten bundelen. 
 
Anniek Stoker (Sport en dorpscentrum Vaassen) geeft aan dat sommige verenigingen al moeite hebben om 
hun hoofd boven water te houden en dat het dan lastig is om daarnaast extra activiteiten te ontplooien.  
 
Vincent benadrukt dat Heel Epe Beweegt graag meedenkt met verenigingen over het aangaan van meer 

samenwerkingen of bij de opzet van activiteiten. Verenigingen die dit graag willen kunnen zich melden bij 

Heel Epe Beweegt. 

 

Rondvraag / vervolg sportcafé 

Het volgende sportcafé is in oktober. Specifieke datum wordt nog vastgesteld. VV Emst wil gastlocatie zijn. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aanwezigen Sportcafé 

Organisatie Naam 

SVA Emst Ron Wellner 

  Nicole Derickx 

Koekoek/Wieken Anniek Stoker 

Fitnesscentrum Epe Esther Spruijt 

Volleybal Ormi George Buiting 

VIOS Vaassen Hiddo de Vries 

TC Vaassen Alex Van Zanten 

  Hans Stoker 

VV Emst Arie Post 

  Hans Scholten 

  Philip van Amersfoort 

KCVO Herman den Besten 

Sv. Vaassen Peter Scheurs 

SDC Putten Albert de Bruin 

AED 
 

Anton te Riele 
Wim van der Worp 

  

De Hezebrink Gert Buitenhuis 

Av Cialfo John steentjes 

 Jan Baack 

Heel Epe Beweegt Rik van Voorst 

  Tom Beekman 

  Vincent Rotman 

  Larisa Brinkhoff-Lentjes (JOGG) 

 Gemeente Gerald Wagenaar 

 


