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Sportcafé - terugblik 
“Ik moet eerlijk zeggen, ik had er niet zo veel zin in… weer een avond…. maar ik heb er 

echt energie van gekregen en ben blij dat ik erbij was!” 
Het Sportcafé trapte af met een volle zaal. Daarin zaten onder andere ook de Haaksbergse 
sporters, die de gemeente hebben vertegenwoordigd bij het frame runnen (AVH), het 
voetballen (VVH) en turnen (V&K), tijdens de Special Olympics. Zij werden gehuldigd voor 
hun inzet en prestatie. Ook de toernooiorganisatie van het voetbaltoernooi in Haaksbergen 
(VVH, HSC, Gemeente) werd door de wethouder in het zonnetje gezet. Geweldig hoe twee 
verenigingen zo in elkaar zijn gevlochten, dat zij dit toernooi zo goed konden vormgeven.  
 
Nadat zij feestelijk waren uitgezwaaid, bleven 15 bestuurders voor een pakkende presentatie 
van Erik Breuker (NOC-NSF Centrum veilige sport Nederland), over veilig sportklimaat. Een 
belangrijk onderwerp, dat heel scherp op het netvlies kwam. Zijn presentatie is als bijlage 
bijgevoegd. Neem contact op wanneer je vragen voor jouw vereniging hebt, of een 
ondersteuningsbehoefte. Want, zoals Erik heel duidelijk maakte: “Je hoeft het niet alleen te 
doen”. Zijn gegevens staan in de presentatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden cursus VertrouwensContactPersoon (VCP) 
Naar aanleiding van het Sportcafé is de cursus VCP aangevraagd voor verenigingen in 
Haaksbergen. Er zijn tijdens het sportcafé al plekjes ingevuld. Dat betekent dat er nog 8 
plekken vrij zijn. Meld jouw VCP dus snel aan! VOL = VOL 
 
Rabo Club Support 
Heb jij jouw vereniging al ingeschreven? Vanaf 16 mei is de inschrijving voor Rabo 
ClubSupport geopend. Schrijf je nog in via https://www.rabo-clubsupport.nl/.  
 
Trainersopleiding seizoen 2022-2023 
Het hebben van voldoende trainers is belangrijk voor je club. Wil jij trainers opleiden in het 
nieuwe seizoen? Doe dan een beroep op de services van het Sport- en Beweegakkoord!  
Heb je vragen over de mogelijkheden, neem dan tijdig contact op. Er is geen vergoeding 
achteraf mogelijk.  
 
Haaksbergen natuurlijk 
Heb jij een arrangement en/of activiteit/evenement in de planning? Laat het weten 
via info@haaksbergennatuurlijk.nl. Dan krijgt je evenement een plek op de website 
www.haaksbergennatuurlijk.nl en/of in onze agenda’s (o.a. in Rond Haaksbergen).  
 
Tot slot 
Heb je vragen of ideeën, neem contact op via n.schuppers@wijkracht.nl of telefoonnummer 
053-5734789.  


