
 
  
  

Nieuwsbrief sport – december 2022  
   

 

Welkom! 

1 november heeft Sven Epema het stokje overgenomen van Stan Roosken en Sarah Kuper. Om 

vanuit Sportservice Zwolle het thema ‘Jong leren Bewegen 4-12 jaar’ op te pakken in 

Steenwijkerland. 

 

Even voorstellen  

Mijn naam is Sven Epema. Ik ben 24 jaar oud en woon al mijn hele leven in 

Steenwijk. Na mijn afstuderen van de CALO in Zwolle ben ik afgelopen 3 

jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs 

in Steenwijkerland. Eerst als docent lichamelijke opvoeding (RSG Tromp 

Meesters) en daarna als vakleerkracht gym (Willem Alexanderschool en 

Het Kompas). Naast mijn nieuwe rol als aanvoerder van ‘Jong leren 

Bewegen 4-12 jaar’ ben ik voetbaltrainer bij SC Heerenveen o11. 

 

Uitdaging 

Jong goed leren bewegen is een belangrijke basis voor de toekomst om langdurig en plezierig te 

bewegen. Kinderen van deze tijd bewegen over het algemeen minder. Mijn uitdaging is om samen 

met scholen en andere organisaties het bewegen te verbeteren. En in sommige gevallen 

structureler te maken. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan met deze uitdaging in 

Steenwijkerland.  
  

 

Weer ruimte voor een clubkadercoach op jouw club 
De afgelopen 2 seizoenen heeft Janita Kist op verschillende clubs meegelopen om de jeugdtrainers 

te begeleiden op pedagogisch en didactisch gebied. Het niveau van de trainers is daardoor 

gestegen en de trainers voelen zich gezien en gesteund, waardoor ze langer bij de club blijven. 

 

Een aantal clubs hebben nu een eigen clubkadercoach (na een traject van stage en cursussen). 

Hierdoor is er weer ruimte voor andere clubs om gebruik te maken van de clubkadercoach. 

 

Aanmelden 

Wilt u dit ook voor uw club? Neem dan contact op met J.kist@sportservicezwolle.nl  
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Voorjaarsoverleg gebruikers gemeentelijke sportaccommodaties  
Net als voorgaande jaren, gaan we ook komend voorjaar graag om tafel met gebruikers van 

gemeentelijke sportaccommodaties. Om te praten over zaken die u en ons bezighouden.  

 

Via ons secretariaat ontvangt u hiervoor vanzelf een uitnodiging. Heeft u op voorhand 

agendapunten voor dit overleg, schroom dan niet en geef ze aan bij de afspraakbevestiging.  
 

 

Ondersteuning voor verschillende verenigingen en stichtingen 

Meerdere verenigingen in de sectoren sport, cultuur en welzijn merken dat vrijwilligers werven en 

houden niet altijd even makkelijk is. Daarom organiseert Sociaal Werk De Kop, in samenwerking 

met de gemeente Steenwijkerland, de cursus ‘Succesvol vrijwilligers werven’.  

 

 

 

 

 

Inmiddels is de eerste bijeenkomst geweest. Tijdens 

deze avond werd uitleg gegeven over de cursus. En 

was het mogelijk om in te schrijven voor het vervolg. 

11 verenigingen en stichtingen hebben hier gebruik 

van gemaakt.   

 

Ook ondersteuning nodig? 

Wij geven u graag een steuntje in de rug. Of het nu gaat om het vinden van bestuursleden, een 

vertrouwenspersoon of om uw kantine nog gezonder te maken. Neem gerust contact met ons op 

via buurtwerksport@sociaalwerkdekop.nl  
 

 

 

Tijdelijk noodfonds energie voor maatschappelijke organisaties  

Bij veel maatschappelijke organisaties leven momenteel grote zorgen over de gestegen 

energiekosten. Daarvoor is een tijdelijke regeling, het noodfonds energie, in het leven geroepen. 

Voor organisaties die in hun voortbestaan bedreigd worden en op korte termijn hulp nodig 

hebben. 

 

Maatschappelijke organisaties uit Steenwijkerland kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor 

subsidie uit dit fonds. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen: non-profit organisaties 

zoals stichtingen, maatschappelijke partijen en instellingen als multifunctionele centra, 

(sport)verenigingen, zwembaden en theaters. Organisaties als scholen en zorginstellingen vallen 

hier niet onder; 

 

Dit zijn de spelregels van het noodfonds: 

• De uitvoering van de activiteiten en/of het voortbestaan van de organisatie wordt nu of in 

de nabije toekomst ernstig bedreigd.  

• De financiële problemen zijn ontstaan door de gestegen energiekosten.  

• Er kan geen gebruik gemaakt worden van een andere bijdrage/voorziening.   
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• De gemeente kijkt welke inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de 

stijging van de energiekosten op te vangen of te verminderen.  

• De aanvrager kijkt of er mogelijkheden zijn om de toekomstige energiekosten terug te 

brengen. 

 

Noodfonds energie aanvragen  

Aanvragen kan tot en met 31 december 2023. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar voor het 

noodfonds. Er geldt geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit het noodfonds 

energie.  

 

Voor meer informatie over deze subsidieregeling en/of het indienen van een aanvraag kijkt u op de 

website van de gemeente. U kunt ook mailen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of bellen 

naar 140521. 
 

 

 

Nieuwe groepen Jongeren in Beweging  

Bent u of kent u iemand tussen de 16 en 27 jaar zonder werk of opleiding, die hier graag 

verandering in wil brengen? Dan is het programma Jongeren in Beweging misschien een goede 

optie!  

Het programma Jongeren in Beweging helpt jongeren door middel van sporten in de goede 

richting. Samen met een sportcoach werken ze aan hun eigen doelen, die we samen vaststellen. 

Door middel van sport laten we ze succes ervaren, bouwen ze aan zelfvertrouwen en gaan de 

jongeren bezig met persoonlijke ontwikkeling. Kortom: dingen die ze goed kunnen gebruiken om 

verder te komen in het dagelijks leven! Volgend jaar starten er weer nieuwe groepen, nu ook in 

Vollenhove.  

 

Planning voor 2023 

                Vollenhove      Steenwijk 

Startdatum Geplande einddatum*     Startdatum  Geplande einddatum*  

12 januari 30 maart   12 januari 30 maart  

6 april  22 juni    6 april  22 juni  

29 juni**  14 september**    29 juni** 14 september**  

21 september 7 december   21 september 7 december 

*Onder voorbehoud van eventuele uitloop per persoon 
**Het project loopt door in de (school)vakanties in overleg met trainer/jongeren 

 

Meer informatie of aanmelden? 

Neem hiervoor contact op met Karin Rijkelijkhuizen via k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl of 

(0521)745080. 

 

 

Steenwijkerland loopt voorop met pilot  
De laatste jaren loopt het aantal scheidsrechters in Nederland langzaam terug. Ook in 

Steenwijkerland is het een uitdaging om voor de toekomst voldoende goede scheidsrechters en 

juryleden te vinden. Daarom start de gemeente Steenwijkerland, als onderdeel van het 

Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord, in samenwerking met Sociaal Werk De Kop, 

Steenwijkerland United en sportverenigingen een pilot met de eerste clubkadercoach arbitrage in 

Nederland. 

https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Subsidies/Ondernemen/Tijdelijk_noodfonds_energie_voor_maatschappelijke_organisaties


 

 

Wat de precieze werkwijze gaat worden en wat deze clubkadercoach mee gaat brengen naar de 

verenigingen wordt de komende tijd vormgegeven.  

 

Avond van de scheidrechter 

Als aftrap van dit plan was er op 12 december een avond in MFC de Burght in Vollenhove. 

Speciaal voor iedereen die in Steenwijkerland actief is op het gebied van arbitrage. Om hen te 

bedanken voor hun inzet, maar ook om te horen wat ervaringen zijn en wensen voor 

ondersteuning. 

 

Scheidsrechter Bas Nijhuis trakteerde de aanwezigen op een bevlogen verhaal over zijn ervaring in 

het fluiten, maar bovenal over de passie voor het fluiten. Dat die passie gedeeld werd in de zaal 

bleek wel uit de levendige discussie die gevoerd werd met Bas Nijhuis, maar ook zeker in het 

tweede deel van de avond.  

 

In groepen werd dieper ingegaan op de stand van zaken van de arbitrage nú en hoe dit in de 

toekomst zou moeten zijn. Na afloop kan er terug worden gekeken op een avond vol inspiratie en 

passie waarbij het mooi is om te zien hoe verschillende sporten van elkaar kunnen leren. 

 

 
 

Volgende stap 

De volgende stap is het samenstellen van een werkgroep met leden uit de verschillende takken van 

sport die Steenwijkerland rijk is. De bedoeling is om met deze werkgroep het plan verder uit te 

werken, zodat in 2023 ook daadwerkelijk gestart kan worden met een clubkadercoach arbitrage. 

Heb je interesse om mee te denken? Stuur dan een mailtje naar 

buurtwerksport@sociaalwerkdekop.nl 

 

 
 

Sportsubsidies aanvragen 

Net als ieder jaar kunnen sportverenigingen weer normsubsidie aanvragen voor 2021, op basis van 

uw ledenaantal per 1 januari 2021. Aanvragen kan vanaf 1 januari. Uw aanvraag moet vóór 1 

februari binnen zijn.  

 

Naast de normsubsidie zijn er ook nog subsidies die het hele jaar kunnen worden aangevraagd  

1. Eenmalige subsidies voor verbetering van kader op zowel bestuurlijk als sporttechnisch 

gebied. Dit is om verenigingen te stimuleren hun bestuursleden, vrijwilligers en trainers 

cursussen te laten volgen en daardoor de kwaliteit van de vereniging op peil te houden of 

te verbeteren, als dat nodig is. Soms handig voor het werven van nieuwe bestuursleden. 
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2. Eenmalige subsidie om sportbeoefening te stimuleren door activiteiten gericht op jeugd of 

ouderen en mensen met een beperking te organiseren. 

 

Meer informatie en aanvragen 

Op onze website kunt u alles te weten komen over de 

sportsubsidies. Ook kunt u hier een aanvraag doen. Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of 

mail naar info@steenwijkerland.nl 

 

 

 

Save the date: 18 januari  

Ontmoeten, inspireren & vieren bij de Sportverkiezingen 2022. Met als speciale gast: Maarten van 

der Weijden. 

 

Noteert u deze woensdagavond alvast in uw agenda?  

Het voorprogramma start waarschijnlijk rond 17.30 uur met de gelegenheid om wat te eten en bij 

te praten met andere sportbestuurders en betrokkenen bij het sportakkoord. Daarna ontmoeten wij 

Maarten van der Weijden, o.a. olympisch kampioen open water zwemmen. 

 

Aansluitend zijn om 20.00 uur de Sportverkiezingen 2023 waar bekend wordt gemaakt wie er dit 

jaar met de prijzen vandoor gaan voor bijvoorbeeld sportman, -vrouw, -ploeg en -vrijwilliger van 

het jaar.  

 

Locatie: Rabotheater de Meenthe 

Aanmelden: Hiervoor kunt alvast  

dit formulier gebruiken.  

 

De uitnodiging met de definitieve tijden 

van de verschillende onderdelen en het 

inhoudelijke programma volgt op korte 

termijn. 

 

Kandidaten voordragen 

Voor de volgende categorieën kunnen kandidaten worden voorgedragen: sportvrouw, sportman, 

sportploeg, talent, vrijwilliger, seniorensporter en sporter met een beperking. Ook een bijzondere 

prestatie wordt beloond.  

Bovendien kan worden doorgegeven welke nationale en regionale sportkampioenen (individueel 

en teams) Steenwijkerland dit jaar in de diverse leeftijdsgroepen heeft mogen begroeten.    

Wilt u hiervoor een mail met toelichting sturen naar sportsteenwijkerland@ziggo.nl? Alvast 

hartelijk bedankt.  

 

 
 

 

Contact met de gemeente  
Heeft u vragen, hulp of ondersteuning nodig? Laat het ons weten. U kunt ons bereiken via 

telefoonnummer 14 0521 of een mail sturen naar sport@steenwijkerland.nl   
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