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NIEUWSBRIEF SPORT- EN BEWEEGAKKOORD – oktober 2022 
 

SAVE THE DATE – SAVE THE DATE – SAVE THE DATE – SAVE THE DATE  
SPORTCAFE 
Reserveer 15 november van 19.30 tot 21.00 uur in je agenda voor het Sportcafé!  
Tijdens dit sportcafé kijken we samen met u naar nieuwe kansen & ideeën voor het Sport- en 
Beweegakkoord in 2023.  
Job van Eunen, schrijver van het boek ‘De gelukkige vereniging’ neemt ons deze avond mee 
in hoe je ‘gelukkig kunt verenigingen’. Een uitgebreide uitnodiging volgt! 
 
Aanmelden training VertrouwensContactPersoon (VCP) 
De training Vertrouwens Contactpersoon is gepland op 8 en 22 november, van 19.00 tot 
22.00 uur, in de kantine bij HSC ‘21. De training wordt u kosteloos aangeboden en bekostigd 
uit het uitvoeringsbudget van het Sport- en Beweegakkoord.  
De training wordt gegeven door Henriette van der Weg. Naast trainer is zij zelf VCP binnen 
de KNGU en kan zij dus ook uit eigen ervaring spreken.  
 
Er is ruimte voor 16 deelnemers en er zijn nog een paar plekken vrij, meld dus jouw VCP 
snel aan! VOL = VOL. 
 
Meer informatie over de trainster en over het aanbod vind je op 
https://centrumveiligesport.nl/verhalen/het-werk-van-een-vertrouwenscontactpersoon 
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/374-vertrouwenscontactpersoon 
 
Services  
Wil jij nog gebruik maken van een training, cursus, inspiratiesessie uit het serviceaanbod van 
het Sport- en Beweegakkoord? Meld je dan spoedig aan!  
Services kunnen nog tot en met december 2022 worden aangevraagd en tot en met maart 
2023 worden uitgevoerd.  
 
Zet je deuren open voor de Haaksbergse Vrijwilligersproeverij 
Namens Vrijwilligerswerk Haaksbergen worden organisaties waar (ook) vrijwilligers werken, 
uitgenodigd om mee te doen aan de Haaksbergse Vrijwilligersproeverij op Zaterdag 5 
november 2022 tussen 10 en 17 uur.  

De Vrijwilligersproeverij is een laagdrempelige manier om nieuwe vrijwilligers te werven. 
(Potentiële) vrijwilligers kunnen op bezoek gaan bij meerdere vrijwilligersorganisaties om 
sfeer te proeven. Ze kijken rond, horen over de organisatie en steken misschien al even de 
handen uit de mouwen. Bij de organisaties waar het bevalt kunnen ze direct een afspraak 
maken om op een later moment uitgebreider mee te lopen. 
 
Aanmelden 
Gooit u de deuren ook open op zaterdag 5 november? Meld uw vrijwilligersorganisatie dan 
aan bij Kim Bos (06-21851782/ k.bos@wijkracht.nl) zodat zij de inwoners van Haaksbergen 
kan informeren over uw deelname! 
 
Tot slot 
Heb je vragen of ideeën, neem contact op via n.schuppers@wijkracht.nl of telefoonnummer 
053-5734789.  


