
 

 

 

Even voorstellen: het Kernteam  
Het kernteam is een team dat verantwoordelijk is voor het stimuleren en monitoren 
van de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. Zij zijn een afspiegeling van 
alle betrokken partijen, die samen het akkoord hebben ontwikkeld, ondertekend  
en gaan uitvoeren. Kijk hieronder wie in het kernteam deelnemen en breng 
eventuele vragen en signalen onder de aandacht!  
 
Het kernteam bestaat uit: 
Jerzy Aarnink, docent basisonderwijs  
Niels Hartlief, beleidsmedewerker Sport, gemeente Haaksbergen,  
Swen Kuipers, apotheker en Stichting Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH).  
Chiel van der Scheer, bestuurslid Haaksbergen Promotie   
Angelique Smeeman, bestuurslid Volleybalvereniging Havoc  
Giljam Wartena, bestuurslid Stichting Groot Scholtenhagen  
 
Naast dit kernteam is Nienke Schuppers, Buurtsportcoach bij Wijkracht, 
aangesteld als coördinator.  
 
Om signalen rond sport, bewegen, welzijn en leefstijl te verzamelen en om kennis 
te delen organiseert het kernteam, wanneer dat weer kan, sportcafé’s. 
Tijdens inspirerende ontmoetingen is er, naast inhoudelijke thema's, ruimte voor 
betrokkenen om informatie uit te wisselen en te delen. Het wordt ook de plek waar 
geïnteresseerden kunnen meedenken en mee beslissen over ingediende ideeën.   
 

Services 
Saskia Smit is adviseur lokale sport. Zij kan verenigingen ondersteunen met 
services, aangeboden door lokale sportbonden. De digitale trainingen geld 
genereren, 4 inzichten voor bestuurders, modern besturen, inclusief sporten, jouw 
club klaar voor de toekomst, coach de coach en 4 inzichten over trainerschap in 
ieder geval georganiseerd. De werksessies Inclusief sporten, creatief denken 
zijn gepland op 4 en 11 maart, van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn nog plekken vrij! 
 
Inspirerende plannen    
Tijdens de ontwikkeling van het Sport- en Beweegakkoord zijn al diverse 
werkgroepen geformeerd en aan de slag gegaan met de omschreven ambities. 
Daar zijn concrete voorstellen uit voort gekomen, die zijn ingediend bij 
het kernteam. Aan drie voorstellen is een budget toegekend, waarmee de 
uitvoering ondersteund wordt. Het gaat om een digitaal informatiepunt sport en 
bewegen, een bootcamproute in Park Scholtenhagen en doorontwikkeling van 
Sportnatuur. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd door een co-financiering 
en samenwerking tussen diverse partijen. Kijk voor de spelregels op 
www.haakbergen.nl/sportakkoord.  
 

Tot slot  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld je dan af, via 
n.schuppers@noaberpoort.nl. Heb je vragen, ideeën of opmerkingen, neem ook 
dan contact op, via mail, of via telefoonnummer 053-5734789.  
 


