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NIEUWSBRIEF SPORT- EN BEWEEGAKKOORD december 2022 
 
SPORTCAFE – terugblik 15 november 
Job van Eunen, schrijver van 'De gelukkige vereniging' bracht zijn filosofie vol overtuiging en 
passie. Wanneer ben je gelukkig? Wanneer ben je een gelukkige vereniging? Zit dat aan de 
buitenkant? In geld, in een accommodatie, in een kampioenschap? Of zit geluk van binnen? Is 
geluk, trots zijn op jezelf? Je veilig voelen bij de mensen om je heen? Je richten op je talent en 
passie? En als dat laatste jou gelukkig maakt, werkt dit dan ook zo voor de vereniging?  
Job nodigde verenigingen uit om het eigen DNA van de vereniging te vinden en vanuit het eigen 
DNA collega-bestuurders/ leden/ ouders/ vrijwilligers op een andere manier te benaderen. Om als 
bestuur op zoek te gaan naar de talenten van iedereen binnen de vereniging en daar vervolgens 
een beroep op te gaan doen. Mocht je iets willen delen over de presentatie of het boek kan dat 
via LinkedIn! 

Niels Hartlief, beleidsadviseur Sport van de 
gemeente Haaksbergen, nam na de pauze 
de deelnemers mee in de thema's die we 
met elkaar belangrijk vinden voor het Sport- 
en Beweegakkoord. Aan diverse 
gesprekstafels werd gesproken over de 
doelen en acties in 2023. Waar gaan we ons 
als partners naartoe bewegen? Wat vinden 
we belangrijk? Wie kan welke bijdrage 
leveren? Een mooie input voor het Sport- en 
Beweegakkoord 2023! 
 

Heb jij een leuk idee voor het Sport- en Beweegakkoord voor 2023? Misschien een thema of een 
spreker voor het Sportcafé? Of een nieuw (project-)idee om te werken aan één van de doelen in 
het Sport- en Beweegakkoord? Informeer het kernteam hierover!  
 
Vertrouwens Contact Persoon (VCP) 
Wat een energie! Gestuwd door samenwerkingsafspraken in het Sport- en Beweegakkoord, heeft 
het kernteam de training voor Vertrouwens Contact Personen (VCP) in Haaksbergen 
georganiseerd. Dat is één van de services die door NOC*NSF wordt aangeboden, aan partners 
van de Sportakkoorden.  
Met 18 enthousiaste en nieuwsgierige VCP's 
uit Haaksbergen is kennis gedeeld en zijn 
prikkelende vragen gesteld. Wat is je 
functieprofiel als VCP? Hoe (vaak) heb je 
contact met het bestuur? Hoe geef je vorm 
aan je preventieve rol? Hoe goed kunnen 
mensen binnen jouw vereniging jou vinden? 
Waar kun je back-up of een sparringpartner 
vinden? 
 
Het kernteam roept verenigingsbesturen op om hierover met hun VCP in gesprek te gaan, om 
samen te onderzoeken hoe een veilig sportklimaat binnen de vereniging kan worden geborgd.  
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Kwartiermaker Sport- en Recreatiepark Groot Scholtenhagen 
Het kernteam heeft samen met sportverenigingen Scholtenhagen besloten om een kwartiermaker aan 
te stellen. Deze gaat in overleg met de gemeente, het kernteam en de sportverenigingen onderzoeken 
wat een goede opdracht én bijpassend profiel is voor een sportparkmanager. Het onderzoek wordt in 
de komende maanden uitgevoerd. De kwartiermaker wordt kosteloos ter beschikking gesteld via de 
services van de sportbonden, als onderdeel van het Nationale Sportakkoord. Een geweldige volgende 
stap in de samenwerking van de verenigingen op sport en recreatiepark Groot Scholtenhagen! 
 
Bijeenkomst Energiearmoede op woensdag 14 december 
Locatie: de Kappen, kleine zaal, aanvang 19:30 uur 
Door de huidige energieprijzen kennen steeds meer van onze inwoners financiële problemen. 
Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld hun sportabonnement niet meer betalen, bezuinigen zij op culturele 
activiteiten of hebben ze zelfs moeite met het doen van de dagelijkse boodschappen. Als 
maatschappelijke partner krijgt u deze signalen wellicht ook mee. 
 
Wethouder Pieter van Zwanenburg wil graag met u als maatschappelijke partner op woensdag 14 
december van 19:30 tot 21:00 uur (inloop 19:00 uur) in de Kappen van gedachten wisselen over 
energiearmoede en de energiecrisis. Welke signalen ontvangt  u van inwoners en uw leden? En wat 
doet u op dit moment met die signalen? En heeft u nog specifieke ideeën over energiearmoede? 
Tijdens de bijeenkomst geeft Stichting Noodfonds Haaksbergen ook uitleg over de steun die zij 
kunnen bieden in deze tijd.  
U kunt zich vooraf aanmelden door een mail te sturen aan g.wehkamp@haaksbergen.nl.  
 
Hulp bij geldzorgen 
Door de sterk gestegen prijzen voor energie en boodschappen kunnen sommige inwoners in 
financiële nood komen. De gemeente wil inwoners en lokale organisaties hierbij helpen. De gemeente 
Haaksbergen en Noaberpoort wijzen u de weg op de website Hulp bij geldzorgen | Gemeente 
Haaksbergen. 

 
 
 
 
 
 

Het kernteam Lokaal Sport- en 
Beweegakkoord wenst iedereen fijne 
feestdagen, een sportief en gezond 
2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot 
Heb je vragen of ideeën, neem contact op via n.schuppers@wijkracht.nl of telefoonnummer 06-
82666235.  
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