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Dit document is het 
Woldens Sportakkoord 
met lokale ambities!

In onze dorpen gebeurt veel op het 

gebied van bewegen en sport en 

er zijn veel sportaanbieders actief. 

Dat willen we graag zo houden en 

mogelijk uitbreiden. Bewegen is 

leuk, maar kan nog meer opleveren. 

Denk aan gezelligheid, ontspanning, 

saamhorigheid, gezondheid, een 

gezonde ontwikkeling van onze 

kinderen, ergens bij horen en 

het tegengaan van eenzaamheid. 

Tegelijkertijd hebben verschillende 

sportaanbieders in onze gemeente het 

moeilijk. Het vinden van voldoende 

vrijwilligers, technisch en bestuurlijk 

kader is voor velen een zware klus en 

ook op financieel vlak liggen er grote 

uitdagingen.

Daarom hebben we in De Wolden 

de uitdaging opgepakt en zijn als 

eerste in Ruinen en de Wijk aan 

de slag gegaan. In gesprek met 

organisaties en verenigingen, 

ondernemers, gemeente, vrijwilligers, 

professionals en inwoners, hebben 

we de lokale ambities uit Ruinen en 

de Wijk opgehaald en beschreven in 

dit Woldens Sportakkoord. Omdat 

we geloven in de kracht van samen 

werken aan sport en bewegen in onze 

dorpen. 

In dit document onze lokale ambities 

van Ruinen en de Wijk, en de 

afspraken hoe we het gaan oppakken 

in de andere kernen in De Wolden. 

Met elkaar gaan we aan de slag om 

met sport en bewegen onze dorpen, 

onze inwoners en onze verenigingen 

nog beter, bruisender en sportiever te 

maken.  

Zuidwolde, oktober 2020

VOORWOORD
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ACHTERGROND
Met elkaar bereiken we meer, dan ieder voor zich. 

Dat is het idee achter het Landelijke Sportakkoord dat 

in 2018 werd ondertekend door ruim 70 landelijke 

organisaties. Het overkoepelend doel was samenwerking, 

om meer mensen met plezier te laten sporten. 

Geïnspireerd door dit landelijke samenwerkingsakkoord 

en de nieuwe gemeentelijke nota sport en bewegen 

‘Versterken, verbinden en verzilveren’, vroeg gemeente 

De Wolden bij het rijk subsidie aan. De gemeente wilde 

voor De Wolden dezelfde werkwijze volgen als landelijk 

was gedaan: Met de organisaties en inwoners in deze 

gemeente samenwerken om met sport en bewegen 

de dorpen bruisender, de inwoners sportiever en de 

sportaanbieders nog sterker te maken. Om ervoor te 

zorgen dat alle organisaties en inwoners in het akkoord 

gelijkwaardige partners zijn, werd met de subsidie 

een onafhankelijk sportformateur aangesteld, die het 

proces begeleidde. Met als resultaat dit ‘Woldens 

Sportakkoord met lokale ambities!’. Hierin zijn de 

samenwerkingsafspraken vastgelegd rond sport en 

bewegen in Ruinen en de Wijk, en het proces voor de 

overige gebieden in De Wolden.

PROCES
In juni 2019 zijn de voorbereidingen voor het Woldens 

Sportakkoord gestart. Sportformateur Christa Hoeksema 

(Dynamiek, sportadvies en beleid) werd aangesteld. Na 

afronding van het proces rond de nieuwe gemeentelijke 

nota sport en bewegen, kon het traject naar een Woldens 

Sportakkoord in oktober effectief van start. In overleg 

tussen het Sportplatform de Wolden, Welzijn De Wolden 

en gemeente De Wolden, werd afgesproken, dat het 

Woldens Sportakkoord echt lokaal, in de dorpen en 

gebieden, zou worden opgepakt. 

Daarin hebben twee leden van het Sportplatform in hun 

dorpen het voortouw genomen, de overige gebieden 

zouden daarna volgen en profiteren van de ervaringen 

in de eerste twee dorpen. Kees-Jan Dommisse heeft 

in Ruinen Sport Rune (de vertegenwoordiger van de 

sportaanbieders) en de belangrijkste betrokkenen 

benaderd. Jan Faber betrok een aantal sleutelfiguren in de 

Wijk. 

De ‘kopgroep’ in Ruinen bestond uit de volgende mensen:

• Kees-Jan Dommisse – Sport Rune, lid Sportplatform 

   De Wolden

• Berber Jansen – Welzijn De Wolden

• Willy Borrel – Sport Rune, VV Ruinen

• Errit Sietzema – Sport Rune, Volleybalvereniging VIOS

• Tony Schenkel – Sport Rune, Badmintonvereniging      

   Ruinen

• Luuk Brock – Sport Rune, Gymnastiekvereniging DOO

• Martijn Plas – IKC Oelebröd

• Maike Heus – Sportfunctionaris gemeente De Wolden

• Rijk van Omme - Dorpsbelangen Ruinen

De ‘kopgroep’ in de Wijk bestond uit de volgende mensen: 

• Jan Faber – Zwembad de Slenken, lid Sportplatform 

   De Wolden 

• Jasper Ploeg – Korfbalvereniging de Wijk

• Gina Homan / Rinder Bouman – Dorpsbelangen

• Koen Harthoorn – Atlas Sport

• Rianne Bijl – Sportfunctionaris gemeente De Wolden

• (Dennis Blom – Vakleerkracht basisschool Woldewijs)

Uitgangspunt was: Waar gaan we de komende jaren 

samen mee aan de slag op het gebied van sport en 

bewegen, om ons dorp nog bruisender en sportiever te 

maken? Zodat iedereen met plezier kan bewegen en onze 

sportaanbieders vitaal blijven?

In januari en februari (en maart/september) 2020 zijn 

door beide kopgroepen met ondersteuning van de 

sportformateur bijeenkomsten georganiseerd Ruinen en 

de Wijk. Daar zijn wensen, knelpunten, kansen en ideeën 

van de aanwezigen verzameld, die rond sport en bewegen 

in deze gebieden spelen. De ideeën zijn verder uitgewerkt 

en aan elkaar gepresenteerd. Vervolgens zouden de 

aanwezigen aangeven, waar zij een rol willen spelen in 

de verdere uitwerking van deze thema’s en ideeën. In 

verband met de Corona-maatregelen werd dit uitgesteld 

tot september 2020.

De opbrengsten van dit proces zijn samengevat in dit 

akkoord, dat nu klaar is voor ondertekening.
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DE INHOUD 
De inhoud van het Woldens Sportakkoord is geordend 

rondom de lokale ambities van de dorpen Ruinen en 

de Wijk en de aanpak voor de overige gebieden. De 

lokale ambities zijn gebaseerd op de gemeentelijke 

ambities uit in de recente beleidsnota sport en bewegen 

‘Versterken, verbinden en verzilveren’ en zijn uitgewerkt 

tot projectideeën of acties. Voor elk projectidee of 

actie zijn aanvoerders, spelers en supporters benoemd. 

De aanvoerders hebben een leidende rol, bewaken de 

voortgang en hebben het overzicht. De spelers denken 

mee, brengen actief middelen, materialen of menskracht 

in. De supporters volgen de ontwikkelen en haken in, of 

gebruiken de informatie op het moment dat het voor hen 

een meerwaarde heeft.

De overkoepelende ambities uit de beleidsnota Sport 

en Bewegen en daarmee uitgangspunten voor de lokale 

ambities in Ruinen en de Wijk:

1. Van jongs af aan vaardig in bewegen

2. Iedereen moet kunnen sporten 

3. Vitale sportaanbieders

4. Een gezonde en positieve omgeving

PLANNING VERVOLG
Ondertekening van dit document markeert het begin 

van de uitvoering van het ‘Woldens Sportakkoord met 

lokale ambities’. Een enkel initiatief was al in ontwikkeling 

en kreeg door dit proces een stimulans. Andere 

samenwerkingen en initiatieven ontstonden ter plekke, 

tijdens de voorbereidende bijeenkomsten. Het vervolg 

ziet er als volgt uit, onder voorbehoud van de Corona-

maatregelen:

• Vanaf september 2020:

   Finale bijeenkomsten in Ruinen en de Wijk en start van   

   de uitvoering. In Zuidwolde en Ruinerwold wordt gestart  

   met het ophalen van de ambities.

• Vanaf januari 2021:

   Zuidwolde en Ruinerwold beginnen met de uitvoering.

   In Koekange en de overige kernen wordt gestart met het  

   ophalen van de ambities.

REGIE, COÖRDINATIE EN AFSTEMMING
Hoe de coördinatie en afstemming moet verlopen 

tussen de verschillende initiatieven van het Woldens 

Sportakkoord wordt nog uitgewerkt. Duidelijk is wel, dat 

dit op twee niveaus zal gebeuren. 

1. Op het uitvoerende niveau, in de kernen, zal een             

    bestaande groep vinger aan de pols houden, het project  

    aanjagen en de voortgang bewaken. 

2. Op het beleidsmatige niveau zal een groep worden        

    geformeerd met deelnemers uit de kernen, het       

    Sportplatform, de gemeente en mogelijk andere 

    partners. Deze groep bewaakt de grote lijnen en 

    de besteding van het uitvoeringsbudget, zorgt voor 

    de onderlinge afstemming in de kernen en voor de 

    afstemming met nieuwe en gemeentelijke    

    ontwikkelingen.

FINANCIËN EN ONDERSTEUNING
Op advies van het Sportplatform en Welzijn De Wolden 

en met instemming van de betrokken in Ruinen en de 

Wijk, worden hierover nog afspraken gemaakt. Daarnaast 

hebben de sportfunctionarissen van de gemeente ook een 

taak in de uitvoering en ondersteuning van het Woldens 

Sportakkoord.

Dit Woldense sportakkoord is een akkoord tussen alle 

partners en partijen van de Woldense Sportgemeenschap.

Het akkoord beschrijft de uitdagingen en ambities waar 

iedereen zich gezamenlijk voor inzet. 

Gemeente De Wolden is hier één van de ondertekenaars 

en uitvoerders.

De Woldense Nota Sport en Bewegen is een 

gemeentelijk document. Deze nota beschrijft de ambities, 

keuzes en plannen van gemeente De Wolden.

LEVEND DOCUMENT
Dit akkoord is een ‘levend document’: partijen, organisaties 

en inwoners die na ondertekening nog willen aansluiten, 

zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

ROLVERDELING
In het Woldens Sportakkoord zijn er aanvoerders, spelers 

en supporters:

• Aanvoerders

   - Leidende rol

   - Bewaken voortgang

   - Houden overzicht

• Spelers

   - Denken en doen mee

• Supporters

   - Volgen de ontwikkelingen

   - Haken eventueel later in

   - Gebruiken de informatie

   - Kunnen gevraagd worden om advies of informatie
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WAT ZIEN WE IN ONS GEBIED?
Sport kan een grote rol spelen voor het dorp: voor de groei en gezondheid van onze kinderen, om nieuwe inwoners erbij te 

betrekken, voor de gezondheid en het welzijn van onze ouderen en voor de levendigheid en leefbaarheid van het dorp.

De sportaanbieders in Ruinen hebben het lastig. De aanwas wordt minder, het is steeds moeilijker trainers, leden, en 

vrijwilligers te werven. Er is grote behoefte aan samenwerking, om hier samen als verenigingen in op te trekken. Vanuit 

deze behoefte is het samenwerkingsverband Sport Rune ontstaan die al een aantal praktische gezamenlijke punten heeft 

opgepakt. De wens bestaat om nog concreter samen te werken, om de ledenaanwas van de verenigingen te stabiliseren en 

mogelijk te doen groeien. 

Bij het onderwijs en de kinderopvang ligt de wens voor om meer samenwerking met de sportaanbieders, om een 

aantrekkelijk naschools sportaanbod voor de jeugd te creëren. Hoewel ook in Ruinen de krimp inzet en er steeds minder 

kinderen en jongeren zijn, gaat dit niet zo snel als verwacht. Dit komt omdat er ook nieuwe inwoners zich hier vestigen, 

soms met een niet-Nederlandse achtergrond. Dit vraagt bijzondere aandacht als het om sport en bewegen gaat. Daarnaast 

is het belangrijk om het sporten voor kinderen zo makkelijk mogelijk te maken voor de (werkende) ouders en eventuele 

drempels weg te nemen

In de zomer trekt het zwembad verschillende groepen vaste bezoekers die dagelijks of wekelijks hun baantjes trekken. Er 

liggen kansen om ook voor de winterperiode een aantrekkelijk sportaanbod te creëren voor deze groepen.

ONZE AMBITIES IN RUINEN:

1. Van jongs af vaardig in bewegen
Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met sport, bewegen en de sportaanbieders in het dorp door een structureel 

naschools sportaanbod voor de basisschooljeugd.  

Ideeën voor concrete invulling:

• Sportfunctionaris als coördinator, maakt vooraf rooster voor heel schooljaar

• Start schoolseizoen 2020-2021: Rooster voor het hele jaar wordt vooraf gemaakt en voorbereiding kan nu al van start

• Opbouw: Clinics in gymles, vervolgens enkele keren na schooltijd in samenwerking met de vereniging, en daarna 

   gratis proeflessen bij de vereniging 

• Verkennen mogelijkheden accommodatiegebruik 

• Verkennen welke partijen mee willen doen

• Verkennen mogelijkheden om ‘bevoegde ALO-er’ in te zetten na schooltijd als trainer, ondersteund door vrijwilliger van  

   de vereniging:

 o Pedagogisch medewerker IKC/kinderopvang 

 o Samenwerking met sportopleidingen 

 o Subsidiemogelijkheden hiervoor

Aanvoerder Speler Supporter

IKC ’t Oelebröd - Martijn Plas Badmintonvereniging Ruinen - Roy de jong Badmintonvereniging Ruinen

Arjen Pauwels

Sportfunctionaris - Maike Heus Doomijn - Roos de Jonge Loopgroep Ruinen - Marjan Bult

Sport Rune Judovereniging Jigoro Kano - Dirk Neef Sport Rune

Sport Rune VIOS Ruinen - Errit Sietzema

Prima Life - Mart Kruithof Welzijn de Wolden - Annemiek Echten

VIOS Ruinen - Jorien Giethoorn WTC - Aaldert Hooijer

Gymnastiekvereniging D.O.O. - Monique van de Ven

LOKALE AMBITIES RUINEN
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2. Iedereen moet kunnen sporten
Meer gezamenlijk sportaanbod voor diverse leeftijdsgroepen om te sporten in Ruinen

Ideeën voor concrete invulling:

• Vraag de vaste bezoekers in het zwembad wat hun sportbehoefte (voor de winterperiode) is en onderneem daarop actie

• Organiseer een gevarieerd sportkennismakingsaanbod voor senioren zodat zij de sportmogelijkheden en sportaanbieders  

   in Ruinen leren kennen 

Aanvoerder Speler Supporter

Badmintonvereniging Ruinen - Roy de jong IKC ’t Oelebröd - Martijn Plas

Prima Life - Mart Kruithof Loopgroep Ruinen - Anette de Nijs

Sportfunctionaris Loopgroep Ruinen - Marjan Bult

VIOS Ruinen - Errit Sietzema Sport Rune

Gymnastiekvereniging D.O.O. - Monique van de Ven VIOS Ruinen - Jorien Giethoorn

Welzijn de Wolden - Annemiek Echten

WTC - Aaldert Hooijer

3. Vitale sportaanbieders
Meer gezamenlijk optrekken om kaderproblematiek, ledenverloop, en vrijwilligerstekort aan te pakken

Ideeën voor concrete invulling:

• Bevoegde ALO-er mogelijk een rol geven als trainer bij de sportvereniging ivm kadertekort

Aanvoerder Speler Supporter

Badmintonvereniging Ruinen - Roy de jong Gymnastiekvereniging D.O.O.  - Luuk Brock

Dorpsbelangen Ruinen - Marnick Pinxterhuis Judovereniging Jigoro Kano - Dirk Neef

VIOS Ruinen - Jorien Giethoorn Sportfunctionaris

Welzijn de Wolden - Annemiek Echten Loopgroep Ruinen - Marjan Bult

Prima Life - Mart Kruithof

Sport Rune

IKC ’t Oelebröd - Martijn Plas

4. Gezonde en positieve omgeving
1. Goed vindbare informatie voor dorpsgenoten en nieuwe inwoners over de sportmogelijkheden en sportaanbieders in  

    Ruinen

2. Kansen rond samenwerking tussen school en sportvereniging voor gezamenlijk gebruik / renovatie van (sport-)   

    accommodaties verkennen en benutten

Ideeën voor concrete invulling:

• Mogelijk een website – Eigen website, landelijke website vanuit sportservices/NOC*NSF, gemeentelijke website

• Verkenning naar mogelijkheden voor samenwerking renovatie voetbalaccommodatie/school

Aanvoerder Speler Supporter

Doomijn - Roos de Jonge Badmintonvereniging Ruinen - Roy de Jong

Dorpsbelangen Ruinen - Marnick Pinxterhuis Loopgroep Ruinen - Marjan Bult

IKC ’t Oelebröd - Martijn Plas (accommodaties) Sportfunctionaris

Prima Life - Mart Kruithof Sport Rune

Welzijn de Wolden - Annemiek Echten VIOS Ruinen - Errit Sietzema (accommodaties)

Gymnastiekvereniging D.O.O.  - Monique van de Ven VIOS Ruinen - Jorien Giethoorn
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WAT ZIEN WE IN ONS GEBIED?
Sport en bewegen is belangrijk voor onze kinderen, voor hun gezondheid en voor een gezonde ontwikkeling. Maar het is 

ook gewoon leuk om te doen. Daarom willen we alle kinderen volop mogelijkheden bieden om te genieten van sport, ook 

als ze motorisch niet zo handig zijn. 

Veel van onze inwoners zijn forenzen. Dit betekent ook iets voor de binding met het dorp, de behoefte aan 

sportactiviteiten en de (on-)bekendheid met het aanbod. We zien de sportaanbieders en sportactiviteiten in de Wijk als 

samenbindend element in het dorp voor onze inwoners en als ontmoetingsmogelijkheid voor (eenzame) ouderen. Het 

is voor de sportaanbieders in de Wijk belangrijk om mensen te interesseren deelnemers te trekken naar het structurele 

sportaanbod en evenementen. 

Tegelijk kan een actief, sportief leven helpen om langer zelfredzaam en te zijn en een sociaal netwerk te hebben wanneer 

men ouder wordt. Belangrijk hierbij, is dat informatie over sportmogelijkheden in de Wijk makkelijk gevonden kan worden 

en naar al onze (nieuwe) inwoners wordt gebracht. Daarbij liggen er ook kansen in het nog uitnodigender maken van ons 

dorp en de directe omgeving om in beweging te komen

ONZE AMBITIES IN DE WIJK:

1. Van jongs af vaardig in bewegen
1.1 Kinderen in de Wijk maken kennis met sport en bewegen en ervaren geen drempels om te sporten

Ideeën voor concrete invulling:

• Onderzoeken of jeugd t/m 23 jaar 1 x per week gratis kan sporten bij een sportaanbieder in de Wijk en nagaan of dit     

   effect heeft op de sportdeelname en een breder aanbod in evenementen voor de jeugd, beweegfeest, 4-daagse, Wijker  

   Olympics voor de jeugd

Aanvoerder Speler Supporter

Opvang & onderwijs Wolderwijs  Atlas Sport - Koen Harthoorn GGD Drenthe - Carlijn Oostermeijer, 

jeugdarts 

Opvang & onderwijs Wolderwijs - 

Charel van der Felz

Sportfunctionaris - Rianne Bijl/Wilco Stevens

VV Wacker - Frank Johnsen

Wiekloop - Gerard Westenbrink

Zwembad de Slenken - Jan Faber

KV Roreko - Jasper Ploeg

1.2 Een brede motorische screening voor kinderen met een passend vervolg, bijvoorbeeld MRT/Fysiotherapie

Ideeën voor concrete invulling:

• Er wordt een werkgroepje geformeerd met vakleerkracht, sportfunctionaris, fysiotherapeut, jeugdarts om de concrete  

   ideeën hiervoor aan elkaar te koppelen: aanbod van vakleerkracht, screening JGZ in groep 2 en groep 7, aanbod   

   leerlingvolgsysteem groep 1-4 via sportfunctionaris). Meer meedenkers zijn welkom.

Aanvoerder Speler Supporter

GGD Drenthe - Carlijn Oostermeijer, jeugdart Atlas Sport - Koen Harthoorn

Sportfunctionaris - Wilco Stevens/Rianne Bijl

Opvang & onderwijs Wolderwijs - Charel van der Felz Zwembad de Slenken - Jan Faber

LOKALE AMBITIES DE WIJK
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2. Iedereen moet kunnen sporten
2.1 Een aansprekend sportaanbod om ouderen in beweging te brengen, eenzaamheid tegen te gaan en ouderen langer fit 

en gezond te houden

Ideeën voor concrete invulling:

• Bewegen op recept, samenwerking met zorg. Sportieve activiteiten voor ouderen, met een accent op het sociale aspect,     

   ‘samen’ en gezelligheid. Speciaal aanbod: opa/oma-kind activiteiten, laagdrempelige evenementen, fit-test, strippenkaart  

   etc.

Aanvoerder Speler Supporter

Atlas Sport - Koen Harthoorn Opvang Wolderwijs - Nathalie Strijker

Sportfunctionaris GGD Drenthe - Inge Dijkstra

VV Wacker - Frank Johnsen

Wiekloop - Gerard Westenbrink

KV Roreko - Jasper Ploeg

2.2 Wijker Olympics: sportieve competitie voor alle inwoners van de Wijk

Ideeën voor concrete invulling:

• Kunnen we de succesformule van deze gezellige buurtcompetitie nieuw leven inblazen?

Aanvoerder Speler Supporter

Atlas Sport - Koen Harthoorn Zwembad de Slenken - Jan Faber VV Wacker - Frank Johnsen

Sportfunctionaris - Rianne Bijl KV Roreko - Jasper Ploeg

3. Vitale sportaanbieders
3.1 Samen optrekken als verenigingen om organisatorisch sterker en vitaler te worden. 

Ideeën voor concrete invulling:

• Vrijwilligers problematiek gezamenlijk aan te pakken: kader voor bestuur, begeleiding, trainingen werven. Kansen om  

   jeugd als kader in te zetten en juiste begeleiding hierbij, Samenwerking rond onderhoud velden – ontzorging van   

   verenigingen. Medegebruik van accommodaties en materialen voor evenementen mogelijk maken.

Aanvoerder Speler Supporter

Sportfunctionaris - Wilco Stevens/Rianne Bijl Atlas Sport - Koen Harthoorn

Zwembad de Slenken - Jan Faber VV Wacker - Frank Johnsen

KV Roreko - Jasper Ploeg

3.2 Sportverenigingen in de Wijk werken samen rond sportkennismaking voor de jeugd 

Ideeën voor concrete invulling:

• Eén lidmaatschap en kunnen proeven aan alle sporten, en/of bestaand naschools sportkennismakingsprogramma   

   aanvullen met sportverenigingen uit de Wijk.

Aanvoerder Speler Supporter

Sportfunctionaris - Wilco Stevens/Rianne Bijl Atlas Sport - Koen Harthoorn

VV Wacker - Frank Johnsen GGD Drenthe - Inge Dijkstra

Wiekloop - Gerard Westenbrink

KV Roreko - Jasper Ploeg
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4. Gezonde en positieve omgeving
4.1 De informatie over sportaanbod en vrijwilligersvacatures in de Wijk is goed te vinden, blijft actueel en wordt ook aan  

      nieuwe inwoners beschikbaar gesteld

Ideeën voor concrete invulling:

• Bijvoorbeeld door folders of flyers, boekje voor nieuwe inwoners, digitaal platform en/of informatiezuil in het dorp.

Aanvoerder Speler Supporter

Atlas Sport - Koen Harthoorn VV Wacker  - Frank Johnsen

Sportfunctionaris - Rianne Bijl Wiekloop  - Gerard Westenbrink

Marcel van Nuil Zwembad de Slenken - Jan Faber

KV Roreko - Jasper Ploeg

Opvang & onderwijs Wolderwijs - 

Charel van der Felz

4.2 Het dorp en de directe omgeving van de Wijk nodigt uit tot sporten en bewegen en wordt gebruikt voor sport- en 

beweegevenementen

Ideeën voor concrete invulling:

• Trimbaan door het dorp, gemarkeerde looproute, obstacle parcours,  beweegroute voor ouderen, beweegparkje,   

   beleefpad, skeelerpad zonder steentje. Werkgroepje formeren om trimbaan / obstacle parcours ouderen beweegroute/ 

   beweegparkje verder uit te werken.

Aanvoerder Speler Supporter

Atlas Sport - Koen Harthoorn Sportfunctionaris

VV Wacker - Frank Johnsen Zwembad de Slenken - Jan Faber

Opvang & onderwijs Wolderwijs
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WAT ZIEN WE IN ONS GEBIED?
Dit zijn onze plannen op vier ambities, die tot stand zijn gekomen tijdens drie intensieve digitale sessies in het najaar van 

2020. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 was het niet mogelijk, om elkaar fysiek te ontmoeten en te discussiëren. Toch 

is tijdens de digitale bijeenkomsten gebleken, dat er in Koekange veel energie is om met elkaar samen te werken. Er is een 

aantal gezamenlijke ambities uitgesproken en er zijn concrete acties bedacht. Hoewel we nog lang niet uitgepraat zijn en nog 

zeker niet alle acties in détail zijn uitgewerkt, hebben we met het Woldens Sportakkoord - ambities Koekange een mooie basis 

voor verdere samenwerking rond sport en bewegen in Koekange.

ORGANISATIE IN KOEKANGE
Voor de uitwerking van deze ambities en om het traject verder aan te jagen, is een kleine kerngroep gevormd die het 

voortouw neemt en vooralsnog het aanspreekpunt is voor het Sportakkoord Koekange. De kerngroep bestaat uit Herman 

Reuvers (sportplatform De Wolden), Maike Heus (sportfunctionaris) en Annemiek van Echten (opbouwwerker). Deze groep 

bereidt de komende bijeenkomsten voor en helpt initiatieven op weg.

Begin 2020 plant deze groep een vervolg met alle verenigingen en betrokken organisaties in Koekange. Daarin staat 

samenwerking en concrete ondersteuning van sportverenigingen centraal en wordt besproken wat verder nodig is om de 

activiteiten uit het Sportakkoord op te starten. Tijdens deze bijeenkomst wordt het Woldens Sportakkoord met de ambities 

van Koekange ondertekend.

ONZE AMBITIES IN KOEKANGE:

1. Van jongs af vaardig in bewegen
We willen de jeugd bij de sport houden, laten kennismaken met sporten uit het dorp en andere sporten.

Ideeën voor concrete invulling:

• Gezamenlijk aanbod voor kinderen, sportkennismaking met sporten die in het dorp te doen zijn, via bijvoorbeeld 

    passe-partout

Aanvoerder Speler Supporter

Maike Heus - Sportfunctionaris Annemiek Echten - Welzijn de Wolden

Peter Kats - Pitch en Putt Koekange Sandra Pit, (linking pin ouders/

sportaanbieders) Doomijn kinderopvang

Ruben Keizer - Vitesse’63

Anita Kuik - Vitesse’63

René Brinkman - Vitesse’63

Vanessa Nijstad - Korfbalvereniging KIA Trea ten Kate - Korfbalvereniging KIA

Leo van Veldhoven - TV de Marke Herman Reuvers  - Sportplatform

Jennie Zwiers - Dorpshuis Koekange

LOKALE AMBITIES KOEKANGE
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1.2 Uitdagend sportaanbod voor jeugd en jongeren (zoals streetdance, free running, outdoor fitness, klimparcours)

Aanvoerder Speler Supporter

Jennie Zwiers - Dorpshuis Koekange Trea ten Kate - Korfbalvereniging KIA

Vanessa Nijstad - Korfbalvereniging KIA René Brinkman - Vitesse’63

Peter Kats - Pitch en Putt Koekange Sandra Pit - Doomijn kinderopvang

Annemiek Echten - Welzijn de Wolden Ruben Keizer - Vitesse’63

Maike Heus - Sportfunctionaris Herman Reuvers -Sportplatform

1.3 Samenwerking met kinderopvang (en school) rond sportaanbod voor je jongste jeugd (vanaf 3 jaar)

Aanvoerder Speler Supporter

Jennie Zwiers  - Dorpshuis Koekange Trea ten Kate - Korfbalvereniging KIA

Peter Kats - Pitch en Putt Koekange René Brinkman - Vitesse’63

Sandra Pit (linking pin ouders en sportaanbieders)

Doomijn kinderopvang

Ruben Keizer - Vitesse’63

Herman Reuvers - Sportplatform

Annemiek Echten - Welzijn de Wolden

Maike Heus (wellicht mogelijke uitbreiding site gemeente) - 

Sportfunctionaris

2. Iedereen moet kunnen sporten
In Koekange is voor iedereen, voor elke generatie en doelgroep een laagdrempelig aanbod en de sportdeelname is hoog.

Ideeën voor concrete invulling:

• Een sportaanbod voor senioren, o.a. Walking korfbal

Aanvoerder Speler Supporter

Trea ten Kate (eerst inventariseren of 

er animo voor is) - Korfbalvereniging 

Koekange

Maike Heus (collega van seniorensport) - 

Sportfunctionaris

René Brinkman - Vitesse’63

Peter Kats (mogelijkheden aanleveren bij P&P)

- Pitch en Putt Koekange

Sandra Pit - Doomijn kinderopvang

Jennie Zwiers - Dorpshuis Ruben Keizer - Vitesse’63

Leo van Veldhoven - TV de Marke Herman Reuvers  - Sportplatform

Annemiek Echten - Welzijn de Wolden

Vanessa Nijstad - Korfbalvereniging KIA

2.1 Behoefte aan inzicht in mogelijkheden voor sport en bewegen voor inwoners – overzicht maken in boekje en uitdelen aan 

nieuwe inwoners (wellicht ook breder verspreiden) 

Aanvoerder Speler Supporter

Vanessa Nijstad - Korfbalvereniging KIA Annemiek Echten - Welzijn de Wolden Jennie Zwiers - Dorpshuis Koekange

Trea ten Kate

Korfvalvereniging Kia

Maike Heus (wellicht mogelijkheid 

uitbreiding site gemeente-plek sport-

aanbieders) Sportfunctionaris

René Brinkman - Vitesse’63 Sandra Pit  - Doomijn kinderopvang

Peter Kats  - Pitch en Putt Koekange Ruben Keizer - Vitesse’63

Herman Reuvers - Sportplatform
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3. Vitale sportaanbieders
In Koekange zijn de sportverenigingen vitaal en toekomstbestendig en werken samen

Ideeën voor concrete invulling:

• Samenwerking sportverenigingen (zelfde kinderen, zelfde soort knelpunten, vrijwilligers)

• Ledenwerving en behoud zijn onderwerpen die spelen bij de verenigingen in Koekange

• Verkennen en benutten mogelijkheden voor subsidie/ondersteuning (o.a. sportservices Sportakkoord) voor scholing kader,  

    vrijwilligers en besturen, zodat verenigingen sterker en vitaler kunnen worden

Aanvoerder Speler Supporter

René Brinkman - Vitesse’63 Herman Reuvers - Sportplatform

Maike Heus (Uitzoeken ondersteuningsmogelijkheden)   

- Sportfunctionaris

Sandra Pit  - Doomijn kinderopvang

Peter Kats  - Pitch en Putt Koekange

Vanessa Nijstad - Korfvalvereniging KIA

Annemiek Echten - Welzijn de Wolden

Trea ten Kate - Korfvalvereniging Kia

Ruben Keizer - Vitesse’63

Jennie Zwiers - Dorpshuis Koekange

Leo van Veldhoven - TV de Marke

4. Gezonde en positieve omgeving
Een omgeving die gezond is en uitnodigt om te sporten en te bewegen. 

Ideeën voor concrete invulling:

•  Verlichting wandelpaden buitengebied

• Rookvrije accommodaties

Aanvoerder Speler Supporter

Herman Reuvers (adviseur en linking pin naar gemeente, oa 

thema verlichting)

René Brinkman - Vitesse’63

Maike Heus (Uitzoeken 

ondersteuningsmogelijkheden) - Sportfunctionaris

Peter Kats - Pitch en Putt Koekange

Vanessa Nijstad - Korfvalvereniging KIA

Annemiek Echten - Welzijn de Wolden

Trea ten Kate - Korfvalvereniging Kia

Ruben Keizer - Vitesse’63

Jennie Zwiers - Dorpshuis Koekange

Sandra Pit - Doomijn

Inge Dijkstra - GGD Drenthe
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WAT ZIEN WE IN ONS GEBIED?
In dit document onze plannen op vier ambities, die tot stand zijn gekomen tijdens drie intensieve digitale sessies in het najaar 

van 2020. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 was het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten en te discussiëren. 

Toch is tijdens de digitale bijeenkomsten gebleken, dat er in Ruinerwold veel energie is om met elkaar samen te werken. Er 

is een aantal gezamenlijke ambities uitgesproken en er zijn concrete acties bedacht. Hoewel we nog lang niet uitgepraat zijn 

en nog zeker niet alle acties in détail zijn uitgewerkt, hebben we met het Woldens Sportakkoord - ambities Ruinerwold een 

mooie basis voor verdere samenwerking rond sport en bewegen in Ruinerwold.

ORGANISATIE IN RUINERWOLD 
Voor de uitwerking van deze ambities en om het traject verder aan te jagen, is een kleine kerngroep gevormd die het 

voortouw neemt en vooralsnog het aanspreekpunt is voor het Sportakkoord Ruinerwold. De kerngroep bestaat uit Ronald 

Wagter (KIOS/Sportplatform), Ronald Buld (Dorpshuis MFC Buddingehof), Yvonne Berghuis (TOVOS) en Maike Heus 

(sportfunctionaris). Deze groep wordt mogelijk nog aangevuld met andere vertegenwoordigers van sportaanbieders of 

betrokkenen. Deze groep stemt de activiteiten af, is aanspreekpunt voor het Sportakkoord in Ruinerwold, helpt initiatieven op 

weg en beslist over inzet van de middelen van het uitvoeringsbudget Sportakkoord in Ruinerwold.

Als de maatregelen het toelaten, wordt tijdens de eerstvolgende grote bijeenkomst over het Sportakkoord in Ruinerwold het 

Woldens Sportakkoord met de ambities van Ruinerwold ondertekend.

1. Van jongs af vaardig in bewegen
1.1 Kinderen moeten van jongs af aan kunnen sporten en bewegen. 

Ideeën voor concrete invulling:

Verbinding kinderopvang, school en sportvereniging versterken

•  Behoefte aan vrijwilligers die overdag workshops sport en bewegen organiseren in samenwerking met BSO

•  Ouderbetrokkenheid vergroten

•  Korte lijntjes tussen de partijen, informatievoorziening naar scholen en kinderopvang

Aanvoerder Speler Supporter

KIOS Ruinerwold - Ronald Wagter VV Ruinerwold - René Tulner KIOS Ruinerwold - Corné den Holander

Dorpshuis MFC Buddingehof- 

Ronald Buld

Doomijn Kinderopvang - Sandra Pit VV Ruinerwold - Anja Tuin

Sportfunctionaris - Maike Heus Welzijn de Wolden - Berber Jansen

TOVOS - Yvonne Berghuis Dorpsbelangen - Henk de Jonge

Speeltuinvereniging de Woldklimmers 

Ingrid Ouwerkerk

1.2 Natuurlijk buitenspelen stimuleren in een uitdagende omgeving

Aanvoerder Speler Supporter

TOVOS - Yvonne Berghuis Dorpsbelangen - Henk de Jonge Doomijn Kinderopvang - Sandra Pit

Speeltuinvereniging de Woldklimmers 

- Ingrid Ouwerkerk

Dorpshuis MFC Buddingehof - Ronald Buld

KIOS Ruinerwold - Ronald Wagter

Welzijn de Wolden - Berber Jansen

VV Ruinerwold - Anja Tuin

Sportfunctionaris - Maike Heus

LOKALE AMBITIES RUINERWOLD
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1.3 Sport en beweegaanbod voor jongste jeugd (vanaf 3 jaar)

Aanvoerder Speler Supporter

TOVOS - Yvonne Berghuis Sportfunctionaris - Maike Heus Dorpshuis MFC Buddingehof - Ronald Buld

VV Ruinerwold - René Tulner KIOS Ruinerwold - Ronald Wagter

Doomijn Kinderopvang - Sandra Pit Welzijn de Wolden - Berber Jansen

Speeltuinvereniging de Woldklimmers 

- Ingrid Ouwerkerk

1.4 Informatievoorziening

• Behoefte aan overzicht sportmogelijkheden voor kinderen vanaf 3 jaar

• Aanbod/boekje/overzicht met sportmogelijkheden voor nieuwe inwoners. Kinderopvang en school kunnen ouders hierover  
    informeren

• Behoefte aan inzicht deelname sport en beweegactiviteiten door inwoners

Aanvoerder Speler Supporter

Welzijn De Wolden (Sociale kaart)  - 

Berber Jansen

KIOS Ruinerwold - Corné den Holander KIOS Ruinerwold - Ronald Wagter

Dorpshuis MFC Buddingehof - Ronald 

Buld

VV Ruinerwold - René Tulner TOVOS - Yvonne Berghuis

VV Ruinerwold - Anja Tuin

Doomijn Kinderopvang - Sandra Pit

Dorpsbelangen - Henk de Jonge

LGR ’88 - Henri Schimmel

Sportfunctionaris - Maike Heus

Speeltuinvereniging de Woldklimmers  - Ingrid 

Ouwerkerk

2. Iedereen moet kunnen sporten

In Ruinerwold is een passend, laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor elke inwoner en deelname daaraan toont een 
stijgende trend.

Ideeën voor concrete invulling:

• Een sportaanbod voor ouderen

Aanvoerder Speler Supporter

TOVOS - Yvonne Berghuis LGR ‘88 - Henri Schimmel Doomijn Kinderopvang - Sandra Pit

Dorpshuis MFC Buddingehof - Ronald 

Buld

Sportfunctionaris (collega van seniorensport 

kan hierbij ondersteunen) - Maike Heus

Dorpsbelangen - Henk de Jonge

VV Ruinerwold - René Tulner KIOS Ruinerwold - Ronald Wagter

Welzijn De Wolden - Berber Jansen

Speeltuinvereniging de Woldklimmers  - Ingrid 

Ouwerkerk

3. Vitale sportaanbieders

In Ruinerwold zijn de sportverenigingen gezond en vitaal en zijn er voldoende vrijwilligers. Er is een optimaal sportklimaat en 
hoge sportdeelname.

Ideeën voor concrete invulling:
Samenwerking tussen sportverenigingen (zelfde kinderen, zelfde soort knelpunten, vrijwilligers)

• Inzicht in – en benutten van mogelijkheden/subsidies voor scholing en trainerscursussen en de servicelijn van het   
    Sportakkoord om sterker en vitaler te worden
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• Meer actieve vrijwilligers en waardering voor het vrijwilligerswerk

• Negatieve trends in ledenverloop ombuigen

• Website met aanbod van sportverenigingen

• Optimaal sportklimaat

Aanvoerder Speler Supporter

KIOS Ruinerwold - Ronald Wagter LGR ‘88 - Henri Schimmel Doomijn Kinderopvang - Sandra Pit

Dorpshuis MFC Buddingehof - Ronald 

Buld

Sportfunctionaris - Maike Heus Dorpsbelangen - Henk de Jonge

KIOS Ruinerwold - Corné den 

Holander

TOVOS - Yvonne Berghuis VV Ruinerwold - René Tulner

VV Ruinerwold - Anja Tuin Speeltuinvereniging de Woldklimmers - Ingrid 

Ouwerkerk

Welzijn De Wolden - Berber Jansen

4. Gezonde en positieve omgeving
4.1 Een omgeving die gezond is en uitnodigt om te sporten en te bewegen

Ideeën voor concrete invulling:

•  Plan Multifunctioneel Sportcomplex. Dit plan is al in gang gezet, er is al een werkgroep mee aan de slag. Een aantal  
     mensen heeft aangegeven de ontwikkelingen met belangstelling te volgen en kunnen desgewenst om informatie of   
     medewerking worden gevraagd (supporters). Contactpersoon is Henk de Jonge (Dorpsbelangen).

Aanvoerder Speler Supporter

Dorpsbelangen - Henk de Jonge Dorpshuis MFC Buddingehof - Ronald Buld

KIOS Ruinerwold- Ronald Wagter

TOVOS - Yvonne Berghuis

VV Ruinerwold - Anja Tuin

Doomijn Kinderopvang - Sandra Pit

Sportfunctionaris - Maike Heus

Welzijn de Wolden - Berber Jansen

KIOS Ruinerwold - Corné den Holander

LGR ‘88 - Henri Schimmel

Speeltuinvereniging de Woldklimmers  - Ingrid Ouwerkerk

4.2 Looppaden verlichting en kilometerduiding realiseren

Aanvoerder Speler Supporter

KIOS Ruinerwold - Ronald Wagter

Dorpshuis MFC Buddingehof - Ronald Buld

LGR ‘88 - Henri Schimmel

Dorpsbelangen - Henk de Jonge

Sportfunctionaris - Maike Heus

Welzijn de Wolden - Berber Jansen

Speeltuinvereniging de Woldklimmers - Ingrid 

Ouwerkerk
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WAT ZIEN WE IN ONS GEBIED?
In dit document onze plannen op vier ambities, die tot stand zijn gekomen tijdens drie intensieve digitale sessies in het najaar 

van 2020. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 was het niet mogelijk, om elkaar fysiek te ontmoeten en te discussiëren. 

Toch is tijdens de digitale bijeenkomsten gebleken, dat er in Zuidwolde veel energie is om met elkaar samen te werken. Er is 

een aantal gezamenlijke ambities uitgesproken en er zijn concrete acties bedacht. Hoewel we nog lang niet uitgepraat zijn en 

nog zeker niet alle acties in détail zijn uitgewerkt, hebben we met het Woldens Sportakkoord - ambities Zuidwolde een mooie 

basis voor verdere samenwerking rond sport en bewegen in Zuidwolde.

ORGANISATIE IN ZUIDWOLDE
Voor de uitwerking van de ambities en om dit traject verder aan te jagen, is een kleine kerngroep gevormd die het voortouw 

neemt en het aanspreekpunt is voor het Sportakkoord Zuidwolde. De kerngroep bestaat vooralsnog uit de aanvoerders 

op de activiteiten, TC Suthwalda (Albert Boxum / Anneke Sleijster), Fysiotherapie Zuidwolde (Ay Yin Ang), ZKC ’19 (Wiebe 

Feenstra), Erwin Eulen (Prima Life Fysiotherapie & Fitness) en de sportfunctionaris (Wilco Stevens/Rianne Bijl), aangevuld 

met Dick de Vries (Sportplatform De Wolden).

Deze groep helpt de gevormde werkgroepjes op weg, bewaakt afstemming en fasering en organiseert een vervolg 

met alle verenigingen en betrokken organisaties in maart/april. Daarin staan afstemming, samenwerking en de 

ondersteuningsmogelijkheden centraal en wordt besproken wat verder nodig is om de concrete projecten van het 

Sportakkoord in Zuidwolde op te starten. Ook zal dan het Woldens Sportakkoord met de ambities van Zuidwolde worden 

ondertekend.

1. Van jongs af vaardig in bewegen
Elk kind moet kunnen sporten, bewegingsvaardigheden aanleren en kennismaken met sport. Ook kinderen met een 

beweegachterstand moeten de basisvaardigheden kunnen opdoen. Aandacht voor kinderen die nog niet sporten. Ouders 

spelen een belangrijke rol.

Aandachtspunten hierbij voor de rol van de ouders, gebruik maken van nieuwsbrieven van de basisscholen en nieuwsbrief 

kinderopvang en BSO MoreThanKidz Olivo. De mogelijkheden jeugdsportfonds onder de aandacht brengen.

Ideeën voor concrete invulling:

1.1 Motorische screening voor kinderen om beweegachterstanden te signaleren en een goed vervolg te geven

 

Aanvoerder Speler Supporter

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - 

Erwin Eulen

KC cbs De Heidevlinder Sportplatform - Dick de Vries

Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang MoreThanKidz Olivo- Linda Barelds DOS Zuidwolde - Helga Kreuze

VCZ - Margaret Makaske

Dos Zuidwolde  - Bianca van Veen

Sportfunctionaris - Wilco Stevens

JVZ - Erik Venema

VCZ - Jacquelien van ’t Zand

TC Suthwalda

IKC Het Groene Hart

LOKALE AMBITIES ZUIDWOLDE
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1.2 Gezamenlijke activiteit aanbieden door sportvereniging, zodat kinderen eerst kunnen kennismaken met algemene sport, 

bewegen en plezier maken. In nauwe samenwerking met sportverenigingen, scholen en BSO. Vele sporten leren kennen, bv. 

met knipkaart – gratis sporten – sportpret,  ‘Actief na schooltijd’  verbeteren (totaalpakket van aanbod vanuit de verenigingen)

Aanvoerder Speler Supporter

Sportfunctionaris - Wilco Stevens JVZ  - Erik Venema Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

Prima Life Fysiotherapie & Fitness- Erwin Eulen Welzijn de Wolden  - Lotte Koolhof

VCZ - Jacquelien van ’t Zand DOS Zuidwolde - Helga Kreuze

KC cbs De Heidevlinder VCZ - Margaret Makaske

TC Suthwalda ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra

MoreThanKidz Olivo - Linda Barelds Welzijn de Wolden - Mascha Konterman

Dos Zuidwolde - Bianca van Veen

IKC Het Groene Hart

1.3 Beweegdiploma’s (sportaanbod voor de jongste jeugd)

Aanvoerder Speler Supporter

MoreThanKidz Olivo - Linda Barelds Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin Eulen VCZ  - Jacquelien van ‘t Zand

Sportfunctionaris - Wilco Stevens

Dos Zuidwolde - Bianca van Veen

Dorpsbelangen - Hans Mackor

TC Suthwalda

1.4 Noaberspelen, ook voor de jeugd

Aanvoerder Speler Supporter

ZKC ‘19

Wiebe Feenstra

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin 

Eulen

Dorpsbelangen - Hans Mackor

VCZ - Margaret Makaske

DOS Zuidwolde - Helga Kreuze

TC Suthwalda

Welzijn de Wolden - Mascha Konterman

Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

IKC Het Groene Hart

1.5 Aandacht voor kinderen die nog niet sporten

Aanvoerder Speler Supporter

JVZ - Erik Venema Dorpsbelangen - Hans Mackor

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin Eulen Welzijn de Wolden - Lotte Koolhof

VCZ - Jacquelien van ’t Zand Sportplatform - Dick de Vries

VCZ - Margaret Makaske Dos Zuidwolde - Bianca van Veen 

TC Suthwalda KC cbs De Heidevlinder

Fysiotherapie Zuidwolde- Ay Yin Ang MoreThanKidz Olivo - Linda Barelds

Sportfunctionaris - Wilco Stevens IKC Het Groene Hart

ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra
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1.6 Sportlessen op school, onder schooltijd

Aanvoerder Speler Supporter

JVZ - Erik Venema Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin Eulen DOS Zuidwolde - Helga Kreuze

VCZ - Jacquelien van ’t Zand Dos Zuidwolde - Bianca van Veen

KC cbs De Heidevlinder Dorpsbelangen - Hans Mackor

TC Suthwalda (wijkgeven schooltennis)

ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra

Sportfunctionaris - Wilco Stevens

IKC Het Groene Hart

2. Iedereen moet kunnen sporten
Het is gewoon in Zuidwolde dat jong en oud sport en beweegt op een manier die bij hem of haar past. Er zijn voldoende 
betaalbare sportmogelijkheden voor iedereen

Ideeën voor concrete invulling:
2.1 Een aanbod voor mensen met een beperking

Aanvoerder Speler Supporter

ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra VCZ - Jacquelien van ’t Zand

VCZ - Margaret Makaske JVZ - Erik Venema

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin Eulen KC cbs De Heidevlinder

Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang TC Suthwalda

Sportfunctionaris - Wilco Stevens

DOS Zuidwolde - Helga Kreuze

IKC Het Groene Hart

Dorpsbelangen - Hans Mackor

2.2 Aanbod voor ouderen (bijvoorbeeld aansluiten op fittesten, benutten beweegtuin)

Aanvoerder Speler Supporter

Fysiotherapie Zuidwolde
Ay Yin Ang

Welzijn de Wolden 
Lotte Koolhof

MoreThanKidz Olivo (nu gym kinderen met 
bewoners Tonckenshuys)
Linda Barelds

Prima Life Fysiotherapie & Fitness
Erwin Eulen

JVZ 
Erik Venema 

KC cbs De Heidevlinder

VCZ
Jacquelien van ’t Zand

ZKC ‘19
Wiebe Feenstra

TC Suthwalda Dorpsbelangen
Hans Mackor

VCZ 
Margaret Makaske

Sportfunctionaris
Wilco Stevens



21

2.3 Aanbod voor jeugd 13-18 jaar – vragen en betrekken wat ze willen (sociale aspect), beweegmogelijkheden voor jeugd bij  
       buitenterrein, mogelijk maken om zelf baan of ruimte kunnen huren

Aanvoerder Speler Supporter

Sportfunctionaris - Wilco Stevens KC cbs De Heidevlinder

TC Suthwalda Dorpsbelangen - Hans Mackor

DOS Zuidwolde - Bianca van Veen VCZ - Margaret Makaske

JVZ - Erik Venema Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin 
Eulen

Welzijn de Wolden - Mascha Konterman

2.4 Organisatie Noaberspelen

Aanvoerder Speler Supporter

ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra TC Suthwalda KC cbs De Heidevlinder

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin 
Eulen

DOS Zuidwolde - Helga Kreuze

Sportplatform - Dick de Vries

Sportfunctionaris - Wilco Stevens

IKC Het Groene Hart

2.5 Informatie/communicatie: Toegankelijke ondersteuning voor iedereen die wil sporten (1 aanspreekpunt). Informatie   
        sportaanbod voor senioren beter zichtbaar/vindbaar

Aanvoerder Speler Supporter

VCZ - Jacquelien van ‘t Zand Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin 
Eulen

ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra Welzijn de Wolden - Mascha Konterman

Dorpsbelangen - Hans Mackor JVZ - Erik Venema

Sportfunctionaris - Wilco Stevens VCZ - Margaret Makaske

Welzijn de Wolde - Lotte Koolhof

TC Suthwalda

DOS Zuidwolde - Bianca van Veen

Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

3. Vitale sportaanbieders
Stabiele, levensvatbare verenigingen die veel samenwerken met elkaar en met de inwoners. Een een duurzaam en gevarieerd 
sportaanbod voor iedereen in Zuidwolde en mooie sportevenementen.

Ideeën voor concrete invulling:

•  Twee maal per jaar met besturen van verenigingen in Zuidwolde om de tafel om uit te wisselen. Onderwerpen:

•  Elkaar beter leren kennen 

•  Samenwerken op soortgelijke thema’s: 

•  Werving en scholing van kader en trainers

•  Vrijwilligers werven, behouden en optimaal inzetten

•  Inzicht in mogelijkheden voor subsidie en ondersteuning voor scholing kader, vrijwilligers, besturen

•  Hoe gaan we om met de beperkte ruimte voor de binnensport in Zuidwolde?

•  Uitwisseling met andere kernen, hoe pakt men daar het Sportakkoord op?
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Aanvoerder Speler Supporter

JVZ - Erik Venema TC Suthwalda

VCZ - Jacquelien van ’t Zand DOS Zuidwolde - Bianca van Veen

Sportfunctionaris - Wilco Stevens DOS Zuidwolde - Helga Kreuze

ZKC ‘19 - Wiebe Feenstra VCZ - Margaret Makaske

Sportplatform - Dick de Vries

4. Gezonde en positieve omgeving
Multifunctioneel sportpark, in open lucht en overdekt, uitdagend voor jong en oud

Ideeën voor concrete invulling:

4.1 Padelbaan – realiseren en benutten

Aanvoerder Speler Supporter

TC Suthwalda JVZ - Erik Venema

VKC ‘19 - Wiebe Feenstra

Sportfunctionaris - Wilco Stevens

Sportplatform - Dick de Vries

Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

4.2 Bestaande faciliteiten benutten, zoals:

• Het looplaantje (verbeteringen realiseren en goed benutten)

• Buitenruimte Sporthal

• Beweegtuin – beter benutten (zie ook aanbod voor ouderen)

Aanvoerder Speler Supporter

JVZ - Erik Venema TC Suthwalda

Prima Life Fysiotherapie & Fitness - Erwin Eulen Fysiotherapie Zuidwolde - Ay Yin Ang

Sportfunctionaris  - Wilco Stevens
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dewolden.nlactief en betrokken


