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Oproep - Lever plannen voor een stimuleringsbudget in voor donderdag 15 april! 
Het kernteam kent op vier momenten in het jaar een deel van het stimuleringsbudget toe. 15 
april is de eerstvolgende deadline voor het inleveren. Heb jij een plan dat aansluit bij de 
doelstellingen van het Sport- en Beweegakkoord? Wacht dan niet langer en lever het in! Je 
vindt het aanmeldformulier en de aanmeldcriteria op www.haaksbergen.nl/sportakkoord.  
 

Inspirerende voorbeelden – Sportdag op Ontmoetingspark De Greune 
Er is in het eerste kwartaal één stimuleringsbudget toegekend voor een sportdag op 
Ontmoetingspark de Greune. De sportdag staat in het teken van bewegen, gezonde voeding 
en het verbinden van diverse groepen met elkaar. De dag wordt georganiseerd in 
samenwerking met diverse partijen, niet alleen uit de sportsector, maar ook uit zorg en welzijn. 
 

Interessante ontwikkeling - Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Op 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking. Het is een vrij uitgebreide wet, die sommige regels 
voor bestuurders van stichtingen en verenigingen verandert. Het gaat om diverse 
onderwerpen, zoals aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang, stemverhouding en hoe je omgaat 
met een situatie wanneer er geen bestuur is. Je moet als bestuurder hiervoor bepaalde acties 
uitzetten, zoals een statutenwijziging. Zorg dat je tijdig aan de nieuwe wet voldoet! Kijk voor 
meer informatie over de WBTR op www.WBTR.nl.   
 

Werksessies  
Op 4 & 11 maart vond de eerste werksessie ‘inclusief sporten, creatief denken’ plaats.   
Met een tiental deelnemende collega’s vormde het een mooie aftrap van het gezamenlijk 
oplopen in ontwikkelingen rond het sport- en beweegakkoord. Deelnemers kregen tools 
aangereikt, waarmee ze op een nieuwe manier kunnen brainstormen over vragen rond 
specifieke doelgroepen. Er staan nog meer werksessies op het programma, zoals ‘jouw club, 
klaar voor de toekomst’, voor bestuurders. Wanneer data bekend zijn, vind je deze op 
www.haaksbergen.nl/sportakkoord. Je kunt ook vooraf je interesse al kenbaar maken met een 
mail aan n.schuppers@noaberpoort.nl. Je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging.  
 

Blik op de toekomst 
 De vrij toegankelijke bootcamproute op Scholtenhagen wordt dit voorjaar gerealiseerd! 

Iedereen kan daarna kosteloos gebruik maken van de diverse fitnesstoestellen in een 
‘bootcamprondje Scholtenhagen’. Een geweldig compliment aan de kartrekkers! 

 Het Kernteam onderzoekt mogelijkheden voor implementatie van ‘OldStars’ bij 
verenigingen in Haaksbergen. Met OldStars ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de 
ouderenvriendelijke sportomgeving. De spelvarianten geven senioren de mogelijkheid 
om op hun eigen niveau mee te blijven doen in en rondom de sportvereniging. Kijk op 
www.oldstars.nl welke sportvariant er is voor jouw vereniging! 

 De voorbereidingen van de Special Olympics, op 10-12 juni 2022, zijn in volle gang! 
Op 26 september zijn de Pre-games, een oefenronde ter voorbereiding op de Special 
Olympics 2022. Bij V.V. Haaksbergen vindt dan het G-voetbaltoernooi plaats.  
 

Tot slot 
Heb je vragen of ideeën, neem contact op via n.schuppers@noaberpoort.nl of telefoonnummer 
053-5734789. Wil je deze nieuwsbief niet meer ontvangen? Meld je af via mail. 


