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_ Inleiding
Voor je ligt alweer de derde nieuwsbrief van Achterhoek
in Beweging met nieuws en ontwikkelingen uit het
sportlandschap van de Achterhoek.
We praten je dit keer graag bij over de resultaten uit het
Corona-onderzoek. Welke impact hebben coronamaatregelen
gehad op het verenigingsleven? Ook informeren we je over de
stand van zaken rondom de Lokale Beweeg- en Sportakkoorden
van de diverse gemeenten binnen de Achterhoek. Goed om te
zien dat zoveel sportverenigingen en organisaties actief aan de
slag zijn gegaan!
En last but not least, vertellen we je over diverse projecten
die van start gaan, zoals Sport Cross en 'Kies je Unieke Sport’.
Veel leesplezier!
Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl | 06 30 45 96 20
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Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 gaat voor iedereen de boeken in als
een bijzonder jaar. Ondanks de pandemie is het ons
gelukt om binnen het Achterhoekse sportlandschap
aantal concrete stappen te zetten. In juli 2021 publiceren
we ons jaarverslag over het seizoen 2020-2021. Daarin
geven we een samenvatting van de activiteiten die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Binnenkort meer!

Provincie Gelderland zet zich via
evenementen in voor maatschappij
De provincie Gelderland heeft de afgelopen tien jaar het meeste geld uitgetrokken
voor sport. Alleen tussen 2019 en 2023 gaat er al 20 miljoen euro naar thema’s
als gezonde leefomgeving, voeding, sport en beweging. Verschillende maatschappelijke problemen, zoals corona en de groei van diabetes en andere
welvaartsziekten benadrukken hoe belangrijk de relatie tussen bewegen,
voeding en gezondheid is. Voor de periode 2019-2023 ligt de focus voor
de provincie op vier pijlers: inclusie, duurzaamheid, talenten en evenementen. Voor uitvoering van het beleid gaat een deel van het geld
naar uitvoerende organisaties, zoals de Gelderse Sport Federatie
en Topsport Gelderland.
Meer over sport in Gelderland lees je hier

In de Achterhoek wordt hard gewerkt aan het creëren van
een optimale ontwikkelomgeving waarbij de Achterhoekse
jeugd de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen,
dichtbij huis en in een veilige omgeving.

Gezamenlijke subsidieaanvraag
‘regionaal multisporttalent programma’
bij Provincie Gelderland

Met het idee dat je samen meer impact kunt maken en
van elkaar kunt leren, hebben de talentenacademies MVVA,
Turnacademie Achterhoek en STA Volleybal de handen ineen
geslagen. Gezamenlijk hebben zij met Achterhoek in
Beweging en Topsport Gelderland een subsidieaanvraag
gedaan voor een regionaal multisporttalent programma
bij de Provincie Gelderland. Hierdoor kunnen én willen
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zij meer samenwerken door kennis te delen, te leren van
elkaars sport, elkaar te inspireren en gezamenlijke activiteiten
te organiseren. Deze drie initiatieven zijn via het Talentclubnetwerk Achterhoek met elkaar in contact genomen. Een netwerk
dat bestaat uit Achterhoekse talentenacademies en ambitieuze
sportverenigingen die extra trainingen en faciliteiten aanbieden
voor degene die boven het maaiveld uitsteken.
Vragen? Neem contact op met Geeke Barmentloo via
geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl

_ Update Corona
Effecten coronamaatregelen in beeld
Het coronavirus raakt ons allemaal: ook onze sportverenigingen. Met 15 vragen
hebben we de effecten van de coronamaatregelen in beeld gebracht. In het
voorjaar van 2021 hebben 198 verenigingen deze vragenlijst ingevuld. Op basis
van deze resultaten richten gemeenten, sportservice en sportfederaties hun
ondersteuning in voor de aankomende periode.

De resultaten van het onderzoek
Achterhoekse clubs staan relatief positief tegenover hun voortbestaan tijdens en na de coronacrisis.
Tijdens de coronamaatregelen schat bijna 40% van
de clubs het voortbestaan van de club (zeer) gezond
in. Bijna een kwart van de clubs geeft aan dat de
situatie (zeer) zorgelijk is. Na corona schat bijna 60%
het voortbestaan (zeer) gezond in. De impact van
corona wordt vooral ervaren op het verlies van leden
met bijbehorende contributie en op kantineinkomsten.
Een kwart van de verenigingen kent een ledendaling
en dalen dan vaak fors in ledental. Het ledental van
ruim de helft van de clubs (55%) is nagenoeg gelijk
gebleven. Het zijn vooral de kleine(re) clubs die zich
zorgen maken over het wegvallen van leden en de
kantine-inkomsten. Ook clubs met een eigen kantine
maken zich vaker zorgen over de kantine-inkomsten.

Als we deze resultaten vergelijken met de landelijke
cijfers (o.b.v. de tweede coronameting van het Mulier
Instituut) dan zien we dat clubs in Nederland zich vaker
zorgen maken over hun voortbestaan dan clubs in de
Achterhoek. Ook is landelijk het ledental bij meer clubs
gedaald. Ongeveer één op de drie clubs verliest leden.
Wanneer we inzoomen op de financiën rapporteerde
twee derde van de clubs geen tekort op de jaarrekening van 2020. Ruim de helft verwacht ook geen tekort
voor 2021. Clubs die een tekort verwachten denken dat
dit tekort in 2021 hoger zal zijn dan in 2020. Clubs met
een buitenlocatie, eigen kantine en/of grote(re) clubs
hadden in 2020 vaker een tekort. Ook is de situatie voor
hen vaker onzeker (verwacht tekort voor 2021). Twee
derde van de clubs maakt gebruik van ondersteuningsmaatregelen. Grote(re) clubs en clubs met een buitenlocatie maken hier vaker gebruik van.
Landelijk sloten clubs 2020 af met een tekort van
5 procent op de jaarrekening. In vergelijking met het
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landelijke beeld hebben Achterhoekse clubs vaker
gebruik gemaakt van ondersteuningsmaatregelen.
Naast bovenstaande resultaten, is nog meer informatie
opgehaald. Deze informatie is te vinden in de regiorapportage of in de rapportage per gemeente.
Deze rapportages zijn binnenkort te vinden op
www.achterhoekinbeweging.nl.
Tenslotte willen we alle verenigingen die hebben
deelgenomen hartelijk danken voor hun deelname
en openheid. Wanneer verenigingen toestemming
hebben gegeven en antwoorden daar aanleiding
toe geven, wordt binnenkort vanuit de lokale
sportorganisatie(s) contact opgenomen.
Voor meer informatie over het onderzoek:
laura.jonker@achterhoekinbeweging.nl
Voor meer informatie over sport en corona:
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl

_ Stand van zaken
Lokale Beweeg- en Sportakkoorden

Voor meer informatie over de Lokale Beweeg- en Sportakkoorden:
barbara.ulfman@achterhoekinbeweging.nl

De uitvoering van Aalten en Berkelland

De slotbijeenkomst van Doetinchem

De uitwerking van Bronckhorst en Winterswijk

In Aalten en Berkelland is gestart met de uitvoering van
het Lokale Beweeg- en Sportakkoord. De projectgroepen
zorgen ervoor dat de acties uit de uitvoeringsagenda worden
opgevolgd. De stuurgroepen monitoren de voortgang
hiervan en verbinden de projectgroepen en de partners.
Als onafhankelijke partij blijft Achterhoek in Beweging als
adviseur en verbinder betrokken bij het vervolg.

In Doetinchem is tijdens een digitale slotbijeenkomst het
sportakkoord met alle deelnemende partijen besproken.
Nu is het tijd voor de uitvoering. De projectgroepen gaan
aan de slag met de ambities en acties van de drie thema’s:
- Inclusief sporten & bewegen
- Vitale sport- en beweegaanbieders
- Duurzame sportinfrastructuur.

In Bronckhorst wordt gewerkt aan een akkoord dat een
‘echte plus’ is bovenop de sportagenda en het accommodatiebeleid. De initiatieven uit verschillende kernen inspireren
en motiveren elkaar waarbij de combinatiefunctionarissen
de verbindingen leggen. In Winterswijk ligt er een basis voor
het akkoord. Deze sluit aan op het sportbeleid dat onlangs is
vastgesteld. Winterswijk zet in op senioren en jeugd. Figulus
Welzijn speelt hierbij een belangrijke rol in het leggen van de
verbindingen.

Na de zomer volgt een feestelijke bijeenkomst waarbij
het akkoord wordt ondertekend.

De start van Oude IJsselstreek
In Oude IJsselstreek heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De themagroepen gaan de ideeën uit deze
bijeenkomst concretiseren als basis voor het akkoord.
De verwachting is dat het akkoord in Oude IJsselstreek
kort na de zomerkan worden ondertekend.

De online-uitzending van Montferland
De ondertekening van Oost Gelre
In Oost Gelre wordt het akkoord 23 juni ondertekend.
Er is een sterke agenda opgesteld en de stuurgroep en
projectgroepen zijn ingevuld met de juiste mensen.

Tijdens een online-uitzending op 14 april is het startschot gegeven voor de uitvoering van het sportakkoord
Montferland. Inmiddels zijn de werkgroepen gestart met
het uitvoeren van ambities.
J
 e kunt hier de uitzending terugkijken
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Deelakkoorden

Uniek Sporten
De zorginstellingen in beweging!

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van het coronavirus. De Achterhoekse Unieke
Spelen, de Vitaliteitsmarkt en het sportstimuleringsprogramma ‘Kies Je Unieke Sport’ hebben
daardoor helaas niet plaats kunnen vinden. Samen met de vier zorginstellingen Estinea, Elver,
De Lichtenvoorde en Zozijn hadden we dit jaar een gezamenlijke wens: meer bewegen in
2021. Hoewel corona bleef en de maatregelen zelfs nog eens extra werden aangescherpt,
hebben we gekeken naar wat wel mogelijk was. Daaruit zijn twee initiatieven ontstaan:
Scoor je PR
Met de app “Scoor je PR“ leren sporters met een verstandelijke beperking op een simpele
manier hoe zij hun kracht, balans, uithoudingsvermogen en gezondheid kunnen verbeteren.
De vier zorginstellingen hebben de afgelopen maanden meegedaan aan het online beweegprogramma. Onder begeleiding van een coach en een virtueel sportmaatje hebben
de deelnemers verschillende oefeningen uitgevoerd.
Voor veel deelnemers en coaches was de app een groot succes en krijgt het programma
een vervolg. We zijn blij dat we met deze pilot een bijdrage hebben kunnen leveren aan een
gezonde(re) en actieve(re) leefstijl van de cliënten van de vier zorginstellingen.
Koningsspelen
Op 27 april hebben we samen met de vier zorginstellingen en het Graafschap College de
eerste editie van de Achterhoekse Unieke Koningsspelen georganiseerd. We kijken terug op
een fantastische dag! Er is veel gelachen, gegeten en gedanst.
Je kunt hier de aftermovie bekijken
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Vitale medewerkers
Maak met Fit Veur Altied de regio vitaal
Met het project “Fit Veur Altied” richten we ons op de gezondheid en de
fitheid van de beroepsbevolking in de regio Achterhoek. We willen voor
werkgevers en hun werknemers een nieuw regionaal ecosysteem vormen
dat gericht is op beweging en preventie. Een systeem dat gebaseerd is op
de vraagstukken van de ondernemers. Door bedrijven te koppelen aan
regionale en lokale beweeg- en sportinitiatieven ontstaan nieuwe slimme
verbindingen tussen ondernemers, overheid, onderwijs én Open Clubs.
Bovendien zorgt samen sporten en bewegen ook voor een gevoel van
verbinding binnen het bedrijf en de regio Achterhoek.
Doelen voor dit kalenderjaar:
• Zoeken en aangaan van samenwerking met andere organisaties in
de Achterhoek die óók met vitaliteit binnen het bedrijfsleven aan de
slag gaan.
• H
 et organiseren van inspiratiesessies door de Achterhoek voor
bedrijven en organisaties: wat kun je doen als je werk wilt maken
van Vitale Medewerkers?
• H
 et ‘opleiden’ van BSA’s (Beweeg- en SportAanjagers). Dit zijn werknemers die als Beweegambassadeur op de werkvloer worden ingezet.
• B
 edrijven op weg helpen om aan de slag te gaan met een beweeg- en
sportaanbod voor eigen werknemers. Werkfit van De Graafschap is zo’n
initiatief. Begin klein, maar DOE! Betrek de lokale sportaanbieder en ga
aan de slag!
Ben jij ondernemer in de Achterhoek en spreekt je dit aan?
Dan komen we graag met jou in contact om samen onze regio gezond
en vitaal te houden. Neem contact op met Jordi Doornebosch via:
jordi.doornebosch@achterhoekinbeweging.nl
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Open Clubs
Aanleg skills-veld bij Longa’30
Met de eerste schop in de grond heeft Bart Porskamp, wethouder
gemeente Oost Gelre, symbolisch het startsein gegeven voor de
realisatie van een multifunctioneel Vitaal Sportpark op het terrein
van voetbalvereniging Longa’30 in Lichtenvoorde. Hier ontstaat de
komende maanden een plek waar iedereen, van jong tot oud, op
elk niveau met plezier verantwoord kan sporten en bewegen.
Sporten en bewegen maakt mensen gezonder, socialer en
gelukkiger. Door veel verschillende sport- en spelvormen aan te
bieden op multifunctionele velden is het nieuwe park voor iedereen
interessant. Er wordt een sportieve ontmoetingsplek gecreëerd
die bijdraagt aan de leefbaarheid en gezondheid binnen de
gemeente Oost Gelre.
Het plan voor een Open Club en Vitaal Sportpark is drie jaar
geleden opgesteld door Stichting Accommodatie Beheer (SAB)
Longa’30, samen met Huisman Sportmanagement & Advies en
de stichting Achterhoek in Beweging. De oplevering van het
Vitaal Sportpark is gepland in juni 2021
Meer overde aanleg lees je hier

Talentontwikkeling
Succesvolle start pilot de Sport Cross
bij het Houtkamp College
Op vrijdag 30 april is de pilot ‘Sport Cross’ van start gegaan!
In samenwerking met Topsport Gelderland en Achterhoek in
Beweging platform Achterhoek Younited krijgen twaalf toptalenten van het Houtkamp College gedurende zeven weken
wekelijks een breed motorische training.
De Sport Cross is ontstaan vanuit onderzoek naar de fysieke
ontwikkelomgeving voor vaardige en gemotiveerde bewegers
in de Achterhoek door onze stagiair Ati Beunk. Zij volgt de
Master Sport- en Beweeginnovatie aan de HAN in Nijmegen en
probeert door middel van de Sport Cross een bijdrage te leveren
aan de optimalisatie van de fysieke ontwikkelomgeving in de
Achterhoek. Samen met Geeke Barmentloo, coördinator
Talentontwikkeling bij Achterhoek in Beweging, wordt de Sport
Cross en het gedachtegoed van breed motorisch opleiden voor
iedere jeugdige beweger verder uitgerold in de regio.
		
		 Meer lezen over Sport Cross? Bekijk de link.
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Diverse ouderennetwerken
verder onder de naam
Netwerk Ouderen en Veerkracht
Achterhoek
Steeds meer mensen worden ouder en dit heeft
uiteraard consequenties. Om deze uitdagingen
Achterhoek-breed het hoofd te bieden gaan de
netwerken voor ouderen in Oost- en WestAchterhoek gezamenlijk verder onder de naam
Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek.
Vanuit het thema ‘Vitaal Ouder worden’ werken
we samen met dit netwerk om inwoners van de
Achterhoek te inspireren om gezonder ouder te
worden. De gezamenlijke ambitie van de partners
uit dit netwerk is beschreven in het Programma
Veerkracht.
		Lees hier het
hele programma.

Evenementen Aanleg BMX-baan Aalten
Afgelopen jaar konden gemeenten een aanvraag doen
bij de Provincie Gelderland om een pumptrackbaan in de
gemeente aan te leggen. Op Sportpark Zuid in Aalten zijn
de werkzaamheden begonnen. Onder begeleiding en
advies van Achterhoek in Beweging hebben de initiatiefnemers een bedrag aangevraagd bij diverse subsidieregelingen.
De initiatiefnemers rekenen op financiële steun vanuit
LEADER, BOSA, Rabobank, Rose Bikes en andere bedrijven.
In augustus of september zal de pumptrackbaan, die
aangelegd wordt naast de beachvelden en de Kanjer
Arena, op een spectaculaire wijze worden geopend.
K
 ijk hier voor meer informatie.

Rabobank Clubquiz:
dé pubquiz van de
Achterhoek
Achterhoekers opgelet, want op 30 juni
aanstaande valt er van alles te winnen
voor jouw club!
Op 30 juni om 19:30 uur organiseren de
Achterhoekse Rabobanken, Achterhoek in
Beweging en de Feestfabriek Alles Komt
Goed BV speciaal voor klanten van de
Achterhoekse Rabobanken een geweldige
online Clubquiz. O.a. Jelle van Gorkom,
Lonneke Sloetjes en Hendrik-Jan Lovink
zitten er al klaar voor. Jij doet toch ook
mee?
Er zijn toffe prijzen te winnen zoals een
clinic van een bekende sporter, kaarten
voor een wedstrijd van De Graafschap,
materiaal voor jouw club of misschien
wel de Achterhoekse vlag!
Wat je moet doen?
1. Stel een (of meerdere) team(s) samen
namens jouw club;
2 Verzin een originele teamnaam;
3. Bekijk de prijzen en bedenk welke jij
het liefste zou willen winnen*;
4. Meld je aan via deze link of via
www.geluksregio.nl/aanmelden.
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_ Uniek sporten
Kies je Unieke Sport

Ook dit jaar bieden we vanuit Achterhoek in Beweging,
in samenwerking met de buurtsportcoaches en de zorginstellingen weer zo veel mogelijk sportcursussen aan
voor mensen met een beperking. Vorig jaar hebben 75
sportaanbieders uit de Achterhoek deelgenomen en
ook dit jaar zoeken we weer sportaanbieders die één
of meerdere sportcursussen aan willen bieden aan deze
doelgroep. Want met elkaar willen we meer mensen met
een beperking in onze regio aan het bewegen krijgen.
Jouw vereniging toch ook?
Deelname door jouw sportclub/vereniging
Wanneer je als sportaanbieder deelneemt aan het project
‘Kies je Unieke Sport’, vragen we je in het najaar van 2021
(september t/m december) jouw sportaanbod open te
stellen voor mensen met een beperking. De trainingsdagen

zijn te vinden op de website www.achterhoekinbeweging.nl
en de doelgroep kan zich daar inschrijven voor drie gratis
proeftrainingen. Zij sluiten aan bij een bestaande trainingsgroep of je kunt een nieuwe groep starten. De invulling
van de cursus is volledig aan jou. Ook bepaal je als sportaanbieder zelf op welke dagen en tijden de trainingen
plaatsvinden. ‘Kies je Unieke Sport’ levert een mooie
win-winsituatie op: deelnemers maken kennis met de
sport en de sportclub of vereniging leert de doelgroep
kennen.
De coördinatie, communicatie en promotie van ‘Kies je
Unieke Sport’ ligt in handen van Achterhoek in Beweging.
Als je jouw aanbod doorgeeft via het aanmeldformulier
werven wij dus de deelnemers. Ook de inschrijving verloopt
via ons. Dat wordt allemaal voor je geregeld!
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Deelnemers kunnen in september t/m december 2021
deelnemen aan drie lessen met een centrale aftrap tijdens
de nationale sportweek in september.


J
 ouw vereniging aanmelden?
Meld je aan via het inschrijfformulier en we nemen
zo snel mogelijk contact met je op. Want samen
brengen we de Achterhoek in Beweging. Ook voor
mensen met een beperking.

Vragen?
Neem contact op met Loes Lageschaar via
loes.lageschaar@achterhoekinbeweging.nl
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Vanuit de partners
Vlog Hans te Lindert
Wethouder onderwijs, sport en jeugd bij gemeente Aalten
Bekijk hier de vlog.

Inhoudsopgave

SAMEN
ACTIEF

Blijf op de hoogte van de
laatste nieuwtjes en volg
ons op social media:
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