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_ Voorwoord
In deze derde nieuwsbrief van 2022 praten
we je wederom bij over alle ontwikkelingen en
projecten op het gebied van sport in onze regio.
Zo lees je dat er een topsportvriendelijke middelbare
school is bijgekomen en dat je een volleybaltopper
op school kunt uitnodigen voor een inspirerende
presentatie en clinic.
Verder vertellen we je over de ontwikkelingen op
het gebied van clubondersteuning en het Achterhoeks
Volleybal Masterplan. En natuurlijk is er nog veel
meer nieuws.
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer met
mooie sportmomenten toe!
Veel leesplezier!
Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl

Inhoudsopgave

_ U
 pdate algemeen

Nieuwe samenstelling bestuurders sport
In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats in ons land. Na een periode van formatiegesprekken voeren, zijn de nieuwe colleges in
de afgelopen weken geïnstalleerd. Dat heeft
in de Achterhoekse gemeenten geleid tot een
nieuwe samenstelling van bestuurders met de
portefeuille sport:
Aalten 				Hans te Lindert
Berkelland				Arjen van Gijssel
Bronckhorst			Evert Blaauw
Doetinchem			Patrick Moors
Montferland			Henk Groote
Oost Gelre 			Bart Porskamp
Oude-IJsselstreek		
Ria Ankersmit
Winterswijk			Wim Wassink

Hans te Lindert: “Na de verkiezingen en de fase
van formeren is ook het wethoudersteam met
de portefeuille sport weer geheel wedstrijdfit.
Met deze selectie gaan we lokaal, regionaal én
landelijk hoge ogen gooien!”
Na de zomervakantie komen de wethouders met
regelmaat samen om over verschillende thema’s
en regionaal samenwerken te praten. Daarnaast
vertegenwoordigen ze ook de Achterhoek tijdens
bijeenkomsten en evenementen, zoals bijvoorbeeld
het WK Volleybal en het congres van de Vereniging
Sport en Gemeenten.
Meer weten?
Neem dan contact op met Pascal Kamperman via
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl.
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Zwangerschapsverlof
Met ingang van 1 juni jl. is Loes Lageschaar met zwangerschapsverlof gegaan. Haar werkzaamheden voor Uniek Sporten worden
tijdelijk waargenomen door Lonneke Sloetjes. Je kunt haar
bereiken via lonneke.sloetjes@achterhoekinbeweging.nl.
Heb je vragen over de Beweegmakelaar?
Dan kun je terecht bij Jordi Doornebosch die deze taken van
Loes tijdens haar afwezigheid overneemt. Jordi is bereikbaar via
jordi.doornebosch@achterhoekinbeweging.nl.

Foto: Eline Segers overhandigt ‘het Topsport Gelderland bordje’ aan topsportcoördinator Marco Mateman. Op de achtergrond de topsporters die een clinic gaven
(v.l.n.r.): Luuk Hoge Bavel, Hilde Jager, Arvid de Kleijn, Sarah Peerik en Koen van Roekel.

_ Update thema’s
Houtkamp College:
Kookworkshop Toptalenten en SportCross
De afgelopen periode hebben er veel activiteiten plaatsgevonden
op het Houtkamp College in Doetinchem. Op deze topsportvriendelijke school worden in samenwerking met Topsport Gelderland
regelmatig workshops georganiseerd voor de sporttalenten.
Waar eerder al mentale thema’s aan bod kwamen, was het deze
keer tijd voor een kookworkshop. De sporters hadden aan het begin
van het schooljaar al een theoriesessie gehad over goede sportvoeding, maar dit keer konden ze daar ook echt mee aan de slag.
Onder begeleiding van Fabiënne Blum van What About Food
hebben de sporters zowel een sportsnack als een herstelsnack
gemaakt. Het was een groot succes!
Naast de workshops voor de toptalenten, worden er op het
Houtkamp College ook andere leuke keuzelessen aangeboden.
Zo konden leerlingen dit blok ook weer kiezen om aan de slag te
gaan met breed motorische sportlessen, binnen het SportCross
programma. Trainer Martijn Spithoven bereidt elke week weer
leuke lessen voor waarbij hij de leerlingen uitdaagt om met de
verschillende bewegingsvormen aan de slag te gaan.
Meer weten over de SportCross?
Neem contact op via martijn@topsportgelderland.nl.
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Metzo College is topsportvriendelijke school
Het Doetinchemse Metzo College heeft van Topsport Gelderland
onlangs het predicaat topsportvriendelijke school ontvangen. Daarmee volgt
het Metzo College meerdere scholen uit de provincie die de combinatie topsport
en een schoolcarrière hoog op hun agenda hebben staan. Scholieren kunnen op
de school ondersteuning en medewerking verwachten als het gaat om die combinatie. Om het partnerschap te vieren, gaven topsporters op de dag van de overhandiging van het predicaat meerdere clinics aan de eerstejaarsleerlingen.
Streekomroep Regio8 was daarbij aanwezig om een mooie reportage van te
maken. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk dan
Topsporters krijgen kans op Metzo College in Doetinchem
Eline Segers, als sportmanager van Topsport Gelderland verantwoordelijk voor de
regio Achterhoek, vertelt over de toetreding van het Metzo College tot topsportvriendelijke school: “Hier op school zitten bijvoorbeeld ruim twintig leerlingen die
bij De Graafschap in de jeugdopleiding voetballen. Die hebben vroeg in de middag
trainingen en dat botst natuurlijk met het schoolrooster. Op een topsportvriendelijke
school kunnen ze daar wat makkelijker mee omgaan, door wat eerder uit de les weg
te gaan en lessen of toetsen op andere momenten in te halen.”

Gym Achterhoek
2020-2030

Nodig een volleybaltopper uit bij jou op school!
Van 23 september 2022 tot en met 15 oktober 2022 wordt het WK Volleybal Vrouwen gespeeld
in Nederland en Polen. Door heel Gelderland worden verschillende teams opgevangen, waaronder
4 teams in de Achterhoekse gemeentes.
Topsport Gelderland is al jaren succesvol met het project ‘Toppers Bij Jou Op School’, maar speciaal
voor het WK Volleybal zijn er nu extra volleybaltoppers aangehaakt bij het project. Deze toppers zijn
veelal jeugdinternational en/of spelen in de Nederlandse eredivisie. Een inzet van een topper betreft
een presentatie en een clinic van beide 45 minuten. Tijdens de presentatie gaat de sporter op interactieve wijze in op hoe het topsportleven eruitziet, hoe school en sport worden gecombineerd en
wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld het belang van gezonde voeding. Met de sporter als
rolmodel, worden de kinderen geïnspireerd om ook hun doelen na te streven. Na de presentatie
gaan de kinderen vervolgens actief aan de slag tijdens de sportclinic. Op die manier worden ze
nog eens extra enthousiast gemaakt voor de volleybalsport en het komende WK. Goed om te weten:
gedurende het gehele schooljaar zijn ook toppers binnen andere sporten inzetbaar!
Voor meer informatie: Toppers Bij Jou Op School - Topsport Gelderland.
Aanmelden kan via: Inschrijfformulier TBJOS - Topsport Gelderland.
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Op woensdagavond 22 juni organiseerde de initiatiefgroep Gym Achterhoek
2030 in het Graafschap College een clubbijeenkomst waarvoor alle AchterSAMEN
WERKEN
AAN
EEN
hoekse gymverenigingen waren
uitgenodigd.
Gym
Achterhoek
2030 heeft als
doel te verbinden, om zo gezamenlijk
uitdagingen en vragen op te pakken richTOEKOMSTBESTENDIG
ting bijvoorbeeld de nationale gymbond. Een van de uitdagingen die de groep
SPORTKLIMAAT!
aanpakt, is het werkgeverschap. Daarbij
zoeken ze naar een betere
oplossing om het technisch kader meer te kunnen bieden en zo ook te kunnen
behouden. Daarnaast worden er opleidingen richting de Achterhoek gehaald en
wordt er geholpen met bestuurlijke zaken.
Op de clubbijeenkomst waren 30 afgevaardigden van 14 gymverenigingen
aanwezig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het werkgeverschapsplan, het mogelijk aanbod van een nieuwe freerun-opleiding
voor technisch kader en werd er met elkaar uitgebreid gesproken over wat
besturen nu eigenlijk betekent. Gastspreker Werner ter Avest maakte de aanwezigen (veelal bestuursleden) duidelijk waar een goed bestuur zich mee
bezighoudt, hoe je vrijwilligers kunt werven en hoe de taakverdeling in een
bestuur eruitziet als je het voor een ieder aantrekkelijk wilt houden.
In oktober krijgt deze interactieve meeting een vervolg. Dan duiken we
nog dieper in het onderwerp besturen en geven we ook een update van de
lopende trajecten.
Meer weten?
Neem dan contact op met Jan Minkhorst, via
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl

Open Clubs De toekomst van clubondersteuning
in de Achterhoek: een netwerkloket?
In de afgelopen maanden hebben we
geïnventariseerd hoe gemeenten vorm en
inhoud geven aan de ondersteuning van
sportverenigingen.
De resultaten van deze inventarisatie hebben
we gedeeld op een bijeenkomst met de ambtenaren sport van elke gemeente. Een belangrijke conclusie die we daaruit kunnen trekken
is dat de gemeente vaak via de ambtenaar
en/of verenigingsondersteuner over het
algemeen een goed contact heeft met de
clubs. Tijdens de coronapandemie is dat
contact vaak verstevigd.
Verder hebben we geconcludeerd dat er
grote verschillen per gemeente zijn in de wijze
waarop de ondersteuning is georganiseerd
als het gaat om het bij elkaar brengen van
vraag vanuit de clubs en het aanbod dat een
gemeente biedt. Ook de betrokkenheid van de
clubs bij de totstandkoming en of uitvoering
van het Sportakkoord verschilt. Over het algemeen geldt dat de meeste gemeenten geen
structureel beleidsplan en/of uitvoeringsplan
hebben om verenigingen duurzaam te ondersteunen en toekomstbestendig te maken.

Wel worden in de meeste gemeenten,
vaak gezamenlijk met de sportaanbieders,
sportstimuleringsactiviteiten georganiseerd,
bijvoorbeeld clinics.

Vervolg
Daarnaast werd opgemerkt dat er naast de
gemeenten ook vele andere mogelijkheden
zijn voor clubs om te worden ondersteund.
Denk bijvoorbeeld aan de services van het
Sportakkoord, Rabobank Clubondersteuning,
sportbonden en de provincie. Voor clubs
blijkt het vaak erg ondoorzichtig waar ze
welke informatie kunnen halen en hoe dit
is georganiseerd.
Op basis van deze inventarisatie is onder
leiding van Berend Rubingh doorgesproken
over de toekomst van de clubondersteuning
in de Achterhoek: Hoe is de situatie in de rest
van Nederland? Welk landelijk beleid is in ontwikkeling? En welke kansen en mogelijkheden
liggen er om van de complexe ondersteuningsstructuur een samenwerkend landschap in de
Achterhoek te creëren? Na een goede inhoudelijke discussie was de conclusie dat er zeker
mogelijkheden zijn om dit te realiseren.
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Om die mogelijkheden verder te onderzoeken, wordt er rond de
zomer een zogenaamd werkatelier georganiseerd. Daarin gaan we
met z’n allen aan de slag om de haalbaarheid te toetsen van een soort
netwerkloket voor clubondersteuning. Dat willen we doen door de
volgende 3 belangrijke hoofdvragen te beantwoorden:

a) Hoe zorg je voor een soort van regisseur (vaak niet één persoon)
die in de Achterhoek vraag en aanbod verbindt?

b) Hoe bundelen we met elkaar onze krachten?
c) Hoe vinden we aansluiting bij het landelijke kwaliteitszorgsysteem?
Kortom, hoe kunnen we met de gemeentes onderling inclusief alle
bovengenoemde ander stakeholders samen nog meer optrekken
waardoor de lokale ondersteuning beter, effectiever en/of
efficiënter kan? Wordt vervolgd.

Meer weten?
Neem dan contact op met Jan Minkhorst, via
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl.

Loop ook mee met het

Fit Veur Altiedommetje
23 september t/m 2 december 2022
Op vrijdag 23 september barst de stappenstrijd los
tussen Achterhoekse bedrijven. Deze tien-weekse
wandelchallenge daagt jou en je collega's uit om
elke dag 20 minuten een ‘ommetje’ te maken. Je
loopt in teams tegen elkaar, dus bedrijf tegen
bedrijf, en maakt kans op mooie prijzen. Kom in
beweging en doe mee aan de grootste bedrijven
challenge van de Achterhoek!

Scan de QR-code*
en meld je aan

*Werkt de QR-code niet? Ga dan naar
www.fitveuraltied.nl/ommetje

Vitale medewerkers
Beweeg- en Sportaanjagerscursus
in de Achterhoek: een netwerkloket?
Hoe fijn is het als je binnen jouw organisatie een
aanjager hebt die zich inzet om samen met collega’s
meer te sporten en bewegen? Met de BSA-cursus
leiden we medewerker(s) in een dagdeel op tot échte
aanjagers, zodat zij met vitaliteit binnen jouw bedrijf
aan de slag kunnen. Ook maak je als BSA’er meteen
deel uit van het leernetwerk van BSA’ers. De cursus
start in september. Meer informatie volgt snel!
Meer weten?
Neem dan contact op met Jordi Doornebosch via
jordi.doornebosch@achterhoekinbeweging.nl
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Oproep aan
Open Clubs en
sportverenigingen
Heb je als vereniging of sp
ortpark de ambitie
om op de daluren aan de
slag te gaan met vitaliteits
aanbod voor verenigingen
? Wil je daarover eens
sparren of geïnspireerd w
orden?
Neem dan contact op met
Jan Minkhorst via
jan.minkhorst@achterho
ekinbeweging.nl.

Achterhoeks Volleybal Masterplan
Op 19 mei heeft de officiële lancering van het Achterhoeks
Volleybal Masterplan plaatsgevonden met daarbij aanwezig
onder andere de Achterhoekse wethouders, Jan Markink,
gedeputeerde Sport van de provincie Gelderland, en heel
veel enthousiaste Achterhoekse volleybalbestuurders. Het
was een leuke avond waarin wat is verteld over de inhoud
van het masterplan en de vervolgstappen om in de toekomst
de Achterhoekse volleybalverenigingen een boost te geven.

Daarnaast was er aandacht voor het WK Volleybal dat in
september en oktober in Nederland plaatsvindt. Toernooidirecteuren Bas van de Goor en Manon Nummerdor-Flier
vertelden meer over de opzet van het toernooi en de
maatschappelijke impact die wordt gemaakt door het
organiseren van allerlei leuke en inspirerende side-events.
De Achterhoek is als hostgemeentebetrokken bij dit
evenement en ontvangt 4 internationale teams tijdens
het toernooi. Na afloop van de bijeenkomst hebben
we een spannende interland mogen zien van de
volleybaldames tegen Frankrijk.
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Meer weten?
Neem dan contact op met Lonneke Sloetjes, via
lonneke.sloetjes@achterhoekinbeweging.nl

Bekijk de aftermovie >

_ Update evenementen

ECSG 2022
ECSG 2022

De European Company Sport Games (ECSG) stonden centraal
van 22 tot en met 26 juni; de Olympische spelen voor bedrijven
uit heel Europa, waarbij meedoen echt belangrijker is dan
winnen! Een mooi tweejaarlijks evenement om werk te maken
van vitaliteit op de werkvloer. Barbara Ulfman van de gemeente
Aalten deed onder de vlag van Achterhoek in Beweging mee
aan de vijf kilometer hardlopen. Marc de Haan van Sport-ID
sloot aan bij het volleybalteam van Team Papendal.
Ook acht voetballers hebben de Achterhoekse
eer hooggehouden Een prachtig evenement,
waarbij 3300 deelnemers uit heel Europa de strijd
aangingen binnen ongeveer 25 sporttakken.
Volgend jaar meedoen met je eigen bedrijf?
Dan wordt de ECSG gehouden in Bordeaux!
Laat het weten want hoe leuk zou het zijn om onderdeel
te worden van #TeamAchterhoek…
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Terugblik Achterhoekse
Unieke Spelen
Op 25 juni vond de tweede editie plaats van de Achterhoekse
Unieke Spelen in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Ruim 100
sporters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
hebben deelgenomen aan de verschillende sport- en spelactiviteiten. Van voetbal, handbal, tafeltennis en bocce tot
volleybal, boksen of tumbling.
We kijken met z’n allen terug op een geslaagd evenement met
enthousiaste deelnemers, begeleiders en bezoekers. We bedanken iedereen die deze dag tot een groot succes heeft gemaakt.

Op naar volgend jaar!
Check de aftermovie >
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Terugblik
Outdoor Gelderland –
Uniek Sporten
Op 15 juni vond er een leuke Uniek Sporten
activiteit plaats tijdens Outdoor Gelderland.
Het paardensport-evenement streek voor het
eerst neer in Vragender waarbij de woensdag
in het teken stond van Uniek Sporten.
De dag was zo ingericht dat in de ochtend de
speciaal onderwijsscholen uit de Achterhoek langs
mochten komen en ‘s middags waren de bewoners
van Achterhoekse zorginstellingen uitgenodigd om
kennis te maken met de paardensport en zelf ook
nog wat leuke activiteiten te doen. Er kon worden
geknuffeld met paarden, stokpaardje worden gereden, bootcampen, een ritje maken met de huifkar
en zelfs paardrijden was mogelijk. Daarnaast was er
voldoende ruimte om ook rustig op de tribune van
de paardenwedstrijd te genieten. Al met al een
geslaagde dag!
Meer weten?
Neem dan contact op met Lonneke Sloetjes via
lonneke.sloetjes@achterhoekinbeweging.nl.
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Terugblik werkbezoek ministeries aan Achterhoek in Beweging
Op donderdag 19 mei jl. verwelkomde Achterhoek in Beweging vertegenwoordigers van
verschillende directies van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en
het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).
Zij spraken samen met gemeenten en partners van
het Achterhoeks Beweeg- & Sportakkoord 20202030 over de resultaten en ontwikkelingen van
deze unieke beweging in de regio Achterhoek.
Onder perfecte leiding van dagvoorzitter Marijn
de Vries werden de volgende thema’s besproken:
•
•
•
•
•
•

Verbinding sport- en preventie-akkoord
Human Capital Agenda
Verenigingsondersteuning
Professionalisering in de sport
Monitoren en evalueren
Regionaal samenwerken en lokaal uitvoeren

De sessie heeft voldoende aanknopingspunten
opgeleverd voor een vervolg in de aankomende
maanden. Dit betekent dat we:

• C
 oncreet aan de slag kunnen met sport als
middel binnen het sociaal domein (regionaal
preventie-akkoord)
• E
 en bijdrage leveren aan de invulling van het
beleidsprogramma sport van VWS
• E
 en bijdrage leveren aan de uitvoering van het
programma leefbaarheid & veiligheid van BZK
• Intensiever samenwerken tussen het programma sport van provincie Gelderland en Achterhoek in Beweging
• Intensiever samenwerken tussen NOC*NSF en
Achterhoek in Beweging
Het was een machtig mooi samenzijn, waar
de energie voelbaar was en uitdagingen samen
werden besproken en waarbij we de intentie
uitspraken om samen de vervolgstappen te
maken: scholder an scholder zoals we dat in
de Achterhoek noemen!
Meer weten?
Neem dan contact op met Pascal Kamperman via
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl.
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