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_ Inleiding
Wat hebben we leuke en positieve reacties mogen ontvangen
op onze eerste vernieuwde nieuwsbrief in februari. Goed om te
horen dat deze nieuwsbrief met enthousiasme is gedeeld met
jullie achterban. Zo zijn de laatste nieuwtjes over ontwikkelingen
en activiteiten binnen Achterhoek in Beweging bij veel personen
terechtgekomen die allemaal een bijdrage leveren om de
Achterhoek in beweging te krijgen.
Ook in deze nieuwe editie weer veel nieuws over diverse
ontwikkelingen en activiteiten. We praten je onder andere bij
over (de te volgen) webinars, we geven je een update over de
side-events van grote evenementen die gaan plaatsvinden in
onze regio en we laten je kennis maken met Cross Sport.
Veel leesplezier!
Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl | 06 30 45 96 20
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Stichting Achterhoek in Beweging
Afgelopen weken is achter de schermen gewerkt aan
de inrichting van de stichting Achterhoek in Beweging.
Inmiddels heeft de eerste formele vergadering met Raad
van Toezicht en directeur-bestuurder Pascal Kamperman
plaatsgevonden. Het streven is per 1 juli 2021 de financiën,
teambezetting en de prestatielijst georganiseerd en
compleet te hebben.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
• Mike Timmer - voorzitter (advocaat - partner BAX advocaten)
• Aschwin Lankwarden - vicevoorzitter (directeur KNZB)
• Beatrijs van Riessen - secretaris (bestuurder Estinea)
• Manfred Besselink - penningmeester (directeur-bestuursvoorzitter CABO)

Wij doen uiteraard ook mee met
het Gelders Sportakkoord 2.0!
Om de kracht van het regionaal samenwerken van Achterhoek
in Beweging uit te beelden, ondertekenden 8 wethouders van
de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk het nieuwe Gelders
Sportakkoord. Op 1 maart werd het akkoord officieel gelanceerd
voor en door partners. In het Gelders Sportakkoord ligt de focus
op zes thema’s die aansluiten bij de pijlers van het Nationaal
Sportakkoord. De samenwerking in het Gelders Sportakkoord
is al in januari 2017 gestart. Er zijn dus al de nodige resultaten
geboekt. Lees hier meer over de achtergrond van het Gelders
Sportakkoord 2.0. Je kunt via deze link ook de online talkshow
hier terugkijken:
talkshow

Vertrek
Gerdy Hoornenborg
Nu het project ‘Fit veur Altied’
steeds meer vorm krijgt, gaat Gerdy
Hoornenborg, voorheen coördinator
‘Vitale Medewerkers’ bij Achterhoek
in Beweging, zich inhoudelijk richten
op dit project. Dit betekent dat zij geen
deel meer uit maakt van ons team.
Natuurlijk blijven we nauw met elkaar
samenwerken omdat we samen ‘Fit
veur Altied’ vormgeven. We wensen
Gerdy heel veel succes en bedanken
haar voor haar inzet!

De Raad van Toezicht komt één keer in de zes weken
bij elkaar.
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_ Update Algemeen

Even voorstellen:
Jordi Doornebosch
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Het coronavirus raakt ons allemaal: ook onze sportverenigingen. Ongeveer een jaar geleden vroegen wij
onze clubs voor het eerst welk effect de coronamaatregelen hebben op hun club. Destijds bleek het voor
veel verenigingen (nog) lastig te overzien, maar waren
de meeste clubs positief dat zij gezond uit de crisis
zouden komen.
Inmiddels zijn we een jaar verder en is de impact duidelijker.
Daarom zijn we wederom benieuwd welke impact de
coronamaatregelen hebben. Op basis daarvan richten
gemeenten, sportservice en sportfederaties in de regio
de komende tijd hun ondersteuning in. Met 15 vragen over
de effecten van de crisis brengen we van 6 tot 23 april de
stand van zaken in beeld. Alle verenigingen in de Achterhoek
ontvangen voor deelname aan deze vragenlijst vanuit de
gemeente, sportservice of sportfederatie een uitnodiging.
Laat ons dus vooral weten wat er bij jullie speelt!

Jordi Doornebosch zal ons team komen versterken
als regiocoördinator’. Jordi is werkzaam bij de Gelderse
Sport Federatie en gaat twee dagen per week aan de
slag bij Achterhoek in Beweging. Jordi heeft ervaring
in werken binnen het Gelders sportlandschap. Hij
werkt veel samen met diverse stakeholders en overheidsinstanties. Hij heeft diverse projecten mogen
leiden en is verbinder pur sang. Jordi gaat onder
andere het project ‘Fit veur Altied’ leiden en pakt
nog enkele andere werkzaamheden binnen het
team over.
fit veur altied

voor meer informatie over corona en sport
in de Achterhoek:
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl

We heten Jordi van harte welkom!
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_ Update Deelakkoorden
Samen sterk,
gezond aan het werk!

De Achterhoekse Unieke Koningsspelen!
De zorginstellingen Elver, Zozijn, Estinea en de gemeente Lichtenvoorde
organiseren dit jaar speciale online Koningsspelen! Er zijn diverse beweegfilmpjes opgenomen voor cliënten én begeleiders van deze vier zorginstellingen. Zo worden ze gestimuleerd om tussen 23 en 27 april lekker
te gaan bewegen. Of dat op de woongroep is of op de dagbesteding, dat
maakt niets uit! Van de videos die worden gemaakt, wordt een mooie
compilatie gemaakt ter herinnering. Een mooie samenwerking tussen de
vier zorginstellingen, het Graafschap College en Achterhoek in Beweging.
We wensen iedereen alvast veel plezier!
Voor meer informatie over deze koningsspelen:
loes.lageschaar@achterhoekinbeweging.nl

Op 15 maart 2021 was in het webinar
“Samen sterk, gezond aan het werk”
voor werkgevers in Gelderland specifiek
aandacht voor het thema Vitale
Medewerkers. Het event werd door
de Gelderse Sportfederatie en de GGD
georganiseerd. Naast inhoudelijke
thema’s rondom bewegen, een rookvrije omgeving en het mentaal in balans
blijven, was er ook aandacht voor het
Project: ‘Fit veur altied’. Dit project richt
zich op de gezondheid en de fitheid van
de beroepsbevolking in de regio Achterhoek. Over één van de deelonderwerpen ‘De Beweeg- en Sportaanjager’
gaf Raymond Sweers een toelichting.
K
 lik hier als je er meer
over wilt weten.
Fit veur Altied is een initiatief van
Achterhoek in Beweging, het
Graafschap College, Open club de
Nevelhorst en Graafschap Verbindt.
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Deelakkoorden

Gym Achterhoek 2030
In 2019 is een initiatiefgroep begonnen om de samenwerking tussen de
gymnastiekverenigingen in de Achterhoek te versterken. Onder leiding van
Anita Westerveld en Gerry Bulten zijn enkele bestuurders van gymnastiekverenigingen benaderd, als ook Achterhoek in Beweging en het Graafschap
College. Begin 2020 vond een startbijeenkomst plaats, waarbij 24 gymnastiekverenigingen aanwezig waren. Inmiddels is in beeld gebracht waar clubs
behoeften aan hebben op het gebied van gymnastiek en besturen.
Naast de initiatiefgroep zijn ook werkgroepen aan de slag gegaan met:
1. Opleiden en Werkgeverschap
2. Slim verbinden
3. Innovatie van aanbod
Voor meer informatie over dit initiatief:
4. Inspelen op ieders talent
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl

Webinar over voeding voor talentvolle
sporters en ouders/verzorgers

Achterhoeks Volleyball Master Plan (AVMP)
Nevobo, Sportbedrijf Doetinchem, de Achterhoekse volleybalverenigingen en Achterhoek
in Beweging werken samen aan de doelen uit dit masterplan. Binnen het thema ‘Kader en
verenigingsontwikkeling’ wordt gekeken naar het versterken van samenwerkingen van de
volleybalverenigingen uit de Achterhoek. Aan het thema ‘Breedtesport stimuleren’ wordt
invulling gegeven door het aanbod te vergroten met nieuwe initiatieven en de kwaliteit
van dit aanbod te verbeteren. Het uiteindelijk doel is behoud (en mogelijk groei) van het
aantal volleyballers!

Vanuit platform Achterhoek Younited worden op
7 en 21 april twee webinars georganiseerd met als
thema voeding. Deze webinars zijn bedoeld voor
talentvolle sporters (12 t/m 18 jaar) en hun ouders/
verzorgers. De sporters zijn actief bij de Achterhoekse
talentenacademies of ambitieuze sportverenigingen
die zijn aangesloten bij Talentclubnetwerk Achterhoek.
Ook sporters met een erkende talentstatus NOC*NSF
en hun ouders mogen zich aanmelden. Kijk voor meer
informatie op www.achterhoekyounited.nl

Het masterplan wordt gekoppeld aan het WK Volleybal 2022. Het streven is om in juni
2021 een voorstel van dit masterplan, inclusief side-events van WK volleybal 2022 aan de
8 Achterhoekse gemeenten voor te leggen.

Voor meer informatie over dit webinar:
geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl

Voor meer informatie over AVMP: jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl
Voor meer informatie over WK volleybal 2022: pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl
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Onze stagiair Ati Beunk, heeft voor
Achterhoek in Beweging en Topsport
Gelderland een opdracht uitgevoerd
binnen het thema Talentontwikkeling.
Het doel binnen dit thema is het creëren
van een optimale ontwikkelomgeving
waarbij jeugd de mogelijkheid krijgt
en uitgedaagd wordt om het beste uit
zichzelf te halen, in een veilige omgeving
dichtbij huis.

Na een eerste periode van onderzoeken is ze gestart met
het ontwikkelen en testen van haar innovatie. Het beweegprogramma ‘Sport Cross’ is dé innovatie waarmee ze, door
het maken van sport cross-overs, een bijdrage wil leveren
aan het motorisch breder opleiden van kinderen (tussen de
9 en 12 jaar). Er wordt een aanbod gecreëerd voor de vaardige en/of gemotiveerde beweger. In tien weken komen
verschillende beweegvormen en sporten aan bod. Het Sport
Cross programma is verdeeld in twee onderdelen waarbij
onderscheid wordt gemaakt in motivatie en niveau:
1  De Sport Cross ‘Explore your skills’ (voor iedere
beweger). Ontdek je vaardigheden door het doen
van verschillende beweegvaardigheden
2  de Sport Cross ‘Challenge your skills’ (voor vaardige en/
of gemotiveerde beweger) Daag je vaardigheden uit!
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Gemeenten, onderwijs, sportverenigingen en Open Clubs
kunnen dit aanbod inzetten. De aankomende periode
worden een aantal pilots uitgevoerd. Onder andere bij
Schuurman BZC en het Houtkamp College. In de volgende
nieuwsbrief volgt een verslag van deze pilots.
De innovatie van Ati is geslaagd als de twee pilots
succesvol worden georganiseerd, de deelnemers van
de Sport Cross plezier ervaren in het bewegen, uitgedaagd om te blijven bewegen en dat andere partijen
in de Achterhoek worden geïnspireerd om ook een
bijdrage te leveren aan de ontwikkelomgeving van
Achterhoekse vaardige en/of gemotiveerde kinderen!
Voor meer informatie over Sport Cross:
geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl

_ Update Evenementen
Intentieverklaring
super WK 2027
wielrennen

BMX World
Championships 2021
Op 14 tot en met 22 augustus 2021 vindt de BMX World Championships plaats op Papendal te Arnhem.
Het WK wordt een festijn, niet alleen voor de BMX fan maar ook voor het grote publiek en het bedrijfsleven.
Naast het WK BMX staan ook maatschappelijke programma’s, muziek, entertainment en diverse side events
op de planning. Zo maakt het WK BMX onderdeel uit van het Ultimate Urban Festival.
Om BMX als sportmiddel onder de aandacht te brengen en om dit evenement te promoten, wordt gekeken
of clinics en roadshows georganiseerd kunnen worden binnen iedere gemeente in de Achterhoek. Op dit moment
is Achterhoek in Beweging namens 8 gemeenten hierover in overleg met Papendal en de Gelderse Sportfederatie.

De Achterhoek juicht het bid van de KNWU aan de UCI voor
het Super WK wielrennen van harte toe. Dit Super WK past
naadloos in de evenementenstrategie ‘Gelrestad Sport’ die
in 2020 is vastgesteld. Het gezamenlijk organiseren van topsportevenementen is ook één van de doelstellingen binnen
het Regionaal Beweeg- & Sportakkoord 2020-2030.

Afgelopen jaar konden gemeenten een aanvraag doen bij de Provincie Gelderland om een pumptrackbaan
in de gemeente aan te leggen. Hiervoor kon subsidie aangevraagd worden en gebruik gemaakt worden van het
Papendal Fonds. In de Achterhoek werd een pumptrackbaan aangevraagd door de gemeente Montferland,
Oost Gelre en Oude-IJsselstreek. Dit jaar worden gefaseerd de pumptrackbanen aangelegd.

Met het Super WK krijgen de Gelderland, Apeldoorn, Ede,
Arnhem en de achterhoek de kans om gezamenlijk te laten
zien wat ze allemaal in huis hebben op het gebied van sport,
infrastructuur, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid.
Dit door activiteiten te ontwikkelen vanuit het motto ‘Nederland
wereldkampioen fietsen’ die aansluiten bij dit evenement vanuit
het motto ‘Nederland wereldkampioen fietsen’. Het Super WK
is een vliegwiel en inspiratiebron waarmee de krachten van
verschillende partijen worden gebundeld en een gezamenlijke
aanpak wordt bevorderd.

Voor meer informatie over BMX World Championships 2021: pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl

Voor meer informatie over over Bid Super WK wielrennen
2027: Pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl

Aanleg pumptrackbanen in de Achterhoek
De pumptrack combineert de voordelen van een fietscrossbaan en een skatepark.
Daarnaast wordt op een leuke manier de motoriek verbeterd, wat onder andere de verkeersveiligheid bevorderd.
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Webinars Blijf je
club trouw en Blijf
Financieel Gezond 2.0

NEVOBO bezoekt
hotels in Achterhoek

Blijf je club trouw
Het webinar ‘Blijf je club trouw’ heeft tientallen nieuwe ideeën opgeleverd voor ledenbinding- en behoud in de Achterhoek. Vanwege
de grote belangstellingen, werd het webinar 5 avonden georganiseerd.
Meer dan 100 bestuurders en geïnteresseerden volgden afgelopen
weken één van de webinars. Via de methode Creatief Denken gingen
de deelnemers zelf aan de slag om ideeën te bedenken.

In september 2022 worden deelnemende teams aan
het WK volleybal 2022 ondergebracht in diverse hotels
binnen de Gelderse gemeenten. Afgelopen twee
weken hebben vertegenwoordigers van NEVOBO,
samen met Achterhoek in Beweging, deze hotels
bezocht.

Financieel gezond de crisis door
Uit de verenigingsmonitor van de Achterhoek blijkt dat een van de
drie clubs bang is dat de coronacrisis nadelige gevolgen zal hebben
voor de financiële positie. Dit door het wegvallen van sponsoren en
activiteiten op de club, door de (hoge) kosten en door het verlies van
inkomsten uit horeca, evenementen en huur. Achterhoek in Beweging
heeft daarom, in samenwerking met de Rabobank, het webinar
‘Financieel gezond de crisis door 2.0’ georganiseerd. De avond werd
geopend door Hans van de Guchte, directeur Coöperatieve Rabobank.
Onder leiding van gastspreker Peter van Baak, eigenaar SponsorVisie,
hebben de deelnemers nieuwe financiële inzichten gekregen die ze
direct kunt toepassen binnen de eigen vereniging. Zo blijven ze de
aankomende 12 maanden financieel gezond!

Op alle locaties zijn zij hartelijk ontvangen en
uitgebreid rondgeleid. Aankomende weken gaat
NEVOBO intern de bevindingen bespreken en in
september zal de FIVB een inspectieronde langs de
gekozen hotels maken. De NEVOBO verwacht dat
de loting plaatsvindt in het najaar van 2021.
Rond 1 november wordt bekend gemaakt welk team
in welk hotel in de Achterhoek zal verblijven.
Voor meer informatie:
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl

Voor meer informatie over de webinars:
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl
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_ Update Lokale Sportakkoorden
Lokale sportakkoorden brengen
overal mensen in beweging
Alle gemeenten zijn volop bezig met het lokale sportakkoord. In Berkelland en Aalten zijn
stuurgroepen en projectgroepen vol enthousiasme begonnen met de uitvoering. Samen met
veel partners uit de samenleving werken zij hard aan het bereiken van nog meer mensen en
het initiëren van nog meer activiteiten en projecten. In Montferland is de input voor het akkoord
bijna rond. 14 april vindt de ondertekening online plaats. Oost Gelre, Winterswijk, Doetinchem
en Bronckhorst hebben ook gas gegeven. In die gemeenten wordt nog voor de zomer het sportakkoord gepresenteerd. Na presentatie starten daar de projectgroepen met de uitvoering.
Oude IJsselstreek is ook gestart het realiseren van het akkoord en streeft ernaar om dit jaar te
ondertekenen. Het valt op dat er in alle gemeenten veel belangstelling is om zitting te nemen in
de projectgroepen en stuurgroepen. Ook uit de discussies blijkt dat velen ervan overtuigd zijn
dat het mogelijk is om sporten en bewegen samen nog beter op de kaart te zetten.
Voor meer informatie over de lokale sportakkoorden:
barbara.ulfman@achterhoekinbeweging.nl
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Vanuit de partners

Welkom Stolwijk!

Samen krijgen we de Achterhoek in Beweging.
Dat is ons motto! Daarom zijn we altijd op zoek
naar nieuwe teamspelers die willen samenwerken.
En in Stolkwijk hebben we zo’n strategische
partner gevonden.
Sinds dit jaar zorgen zij dat de administratie van
stichting Achterhoek in Beweging staat als een huis
en doen zij de voorbereidingen voor de controle
werkzaamheden. Daarnaast denken zij ook graag
mee in fiscale zaken en mogelijke subsidies.
Lees hier meer over de samenwerking.
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Blijf op de hoogte van de
laatste nieuwtjes en volg
ons op social media:
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