
 

 

Sportcafé  

 

Verslag sportcafé op 26 oktober 2016, SV Vaassen 

 

Opening 

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

door.  

 

Mededelingen Buurtsportcoaches 

 Website www.heelepebeweegt.nl bundelt het sportaanbod in de gemeente Epe. Veel 

verenigingen zijn al te vinden via de site, een oproep aan verenigingen die nog geen account 

hebben om deze alsnog aan te maken. Op de site kunnen ook activiteiten/open lessen aangeboden 

worden die door de buurtsportcoaches onder de aandacht worden gebracht bij de 

basisschoolleerlingen in de gemeente Epe.   

 Van 17 t/m 25 september was het Nationale Sportweek. In de gemeente Epe is hier aandacht aan 

gegeven middels een huis-aan-huis verspreidde sportkrant. Alle sportaanbieders zijn gevraag de 

deuren te openen en activiteiten te organiseren die we konden opnemen in de krant. Oproep voor 

volgend jaar: doe mee! 

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal de Sportprijs Epe weer uitgereikt worden. Vanaf dit jaar zullen er 

twee prijzen zijn, één voor de sportprestatie (sportprijs Epe) en één voor het beste 

maatschappelijke initiatief (Heel Epe Beweegt prijs). De jury bestaat verder uit wethouder Robert 

Scholten, Dick van der Veen, Elisa Dul, Gerald Wagenaar en Siebren Groen. Tot slot kunnen namen 

vanaf 1 november aangemeld worden bij wethouder Robert Scholten via rajscholten@epe.nl. Meer 

informatie over de sportprijs volgt in de Huis aan Huis krant en de website van de gemeente. 

 

SV Vaassen 

Gert Steunenberg geeft een korte presentatie over de vereniging, waarna de aanwezigen in drie groepen 

een rondleiding langs de velden de velden, het (gedeelde) kunstgrasveld en de nieuwe kleedkamers van de 

vereniging krijgen. 

 

 

 

 

 



 

SO! Sport 

Als sportclub inkomsten genereren met minimale inspanning, het lijkt te mooi om waar te zijn. Aart 

Knuivers van SO! Sport is aanwezig om hier toelichting op te geven. Het enige wat gedaan hoeft worden is 

een app installeren op je smartphone en een zender (beacon) installeren op de betreffende sportlocatie. 

Wanneer je binnen een bepaalde straal van de beacon komt zendt het apparaat advertenties naar je 

telefoon.  Open je deze berichten dan spek je de clubkas van jouw vereniging. Deel je de berichten dan 

begint de teller pas echt te lopen. Zo kun je als vereniging honderden tot duizenden euro’s per jaar 

verdienen zonder daar iets voor te doen. Alle geïnteresseerden kregen een startpakket binnen van SO! 

Sport mee naar huis. 

 

Sportief Opgewekt 

Sportief Opgewekt is een organisatie die zich bezig houdt met verduurzaming van sportparken zodat een 

toekomstbestendige sportclub wordt gecreëerd.  Marit Unck laat zien hoe je als sportvereniging je 

energierekening fors kan verlagen. Met kleine maatregelen kun je al snel veel geld besparen, denk aan 

slimme meters, tijdschakelaars, collectief stroom inkopen of oude telefoons inzamelen. Voor meer 

informatie over deze maatregelen verwijst zij naar www.duurzaamverenigen.nl.   

 

Grote maatregelen om kosten te besparen zijn Ledverlichting en zonnepanelen. Vaak blijft het bij mooie 

plannen, Sportief Opgewekt gaat samen met de club over tot actie. Zij regelen het hele traject van advies 

tot realisatie. Hierbij kan ook gedacht worden aan ondersteuning bij landelijke subsidieaanvraag; vorig jaar 

zijn 14 van de 14 aanvragen, gedaan door Sportief Opgewekt,  gehonoreerd. En dit zonder voorinvestering 

van de club: tot het moment dat tot actie over wordt gegaan is geen investering van de club nodig. 

 

Duurzaamheidslening  

 

Tot slot is het woord aan wethouder Robert Scholten van de gemeente Epe. De gemeente wil 

sportverenigingen stimuleren tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Daarom is er een renteloze 

lening beschikbaar gesteld voor financiering van duurzaamheidsmaatregelen bij maatschappelijke 

organisaties zoals sportverenigingen . De hoogte van de lening kan variëren van € 10.000 – € 250.000 per 

jaar met een aflossingstermijn van 10 jaar. Momenteel is nog ruim € 450.000 hiervoor beschikbaar. Deze 

lening kan aangevraagd worden via de gemeentelijke website en wordt toegekend door het college. 

 

Rondvraag / vervolg sportcafé 

Het volgende sportcafé zal in april plaatsvinden bij, en in samenwerking met, TC De Kouwenaar. Datum 

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

 


