
Notulen Sportcafé VV Emst 31 oktober 2018 

Opening  

Welkom vanuit Vincent (namens VV Emst welkom). Het programma van de vanavond is besproken. 

Welkomstwoord wethouder 

Welkom namens wethouder Robert Scholten. Dit is al de achtste keer dat het sportcafé 

georganiseerd wordt.  

Gemeenteraad is bezig met het vaststellen van de begroting. Wethouder Scholten geeft aan dat er  

op sportgebied veel gaat gebeuren: 

1. Sportvelden - kunstgrasvelden 

2. Stimuleringsregeling voor jeugd (kan ook cultuur).  

Het gaat hierbij om een stimuleringsregeling voor de jeugd die in verenigingsverband iets op sportief 

of cultureel gebied willen doen. Het gaat om 4500 kinderen en jongeren in de leeftijd van 5-18 jaar. 

Het doel van de regeling is om kinderen en jongeren van de bank af te krijgen en meer naar 

verenigingen toe te leiden (verhogen van het aantal leden bij de verengingen). Hier is een groot 

bedrag voor vrij gemaakt. Iedereen is uitgenodigd om de uitvoering van de regeling verder uit te 

werken. Dit wordt in januari 2019 verder opgepakt en uitgewerkt als de Raad toezegging heeft 

gedaan. Geïnteresseerden kunnen zich bij Siebren aanmelden. Dus ‘Hoe kunnen we de voucher uit 

gaan werken?’ 

Verkiezing sportprijs 2018 voor beste sportprestatie en de Heel Epe Beweegt prijs voor het beste 

initiatief afgelopen jaar. Afgelopen jaar was dit de ‘Griezeltocht’ van VV Emst. In de jury zitten Dick 

van de Veen, Nurija van Schoonhoven, Siebren Groen, Robert Scholten en Vincent Rotman. 

Met nieuwjaarsreceptie in januari 2019 vindt de uitreiking plaats. Als er aanmeldingen zijn graag 

aanmelden. Dit is nu al mogelijk. 

Het thema van de avond is: Sportief besturen, veilig sportklimaat. Dit is belangrijk. Samenwerking 

met de buurtsportcoaches om mensen te begeleiden voor een soort training,  

deskundigheidsbevordering door middel van train-de-trainer. Dit zorgt voor professionalisering van 

de verenigingen. Besturen moet veilig blijven. 

Actuele zaken Heel Epe Beweegt 

1. Sportcafé april 2018 – op onze website de mogelijkheid om de sportvacatures te zetten. Dit is ook 

mogelijk via de social media van Heel Epe Beweegt. Als verenigingen hier gebruik van willen maken 

dan kunnen ze dat bij Vincent laten weten. 

2. Er wordt een 1-meting in begin 2019 gehouden om zo de inzet van de buurtsportcoaches te 

bepalen. 

3. Er wordt verteld over de doelstellingen van Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Hier is o.a. de 

gezonde sportkantine in opgenomen. De gezonde sportkantine is al wel eens opgepakt en 

geprobeerd. Dit had geen succes en een aantal verenigingen is hier dus nu mee gestopt. Vanuit 

zwembad de Koekoek willen ze er wel mee aan de slag. Vanuit JOGG is er de mogelijkheid om het 

landelijke team ‘Team Fit’ uit te nodigen. Larisa stuurt hiervoor naar alle sportverenigingen een 

uitnodiging. 

BTW vrijstelling (aangedragen agendapunt door basketbalvereniging) 

De vereniging moet nu de contributie verhogen omdat er btw afgedragen moet worden en door de 

verhoging van 6 naar 9%. Aan de ene kant krijgen de verenigingen geld vanuit de voucher vanuit de 

gemeente, maar aan de andere kant is er een verhoging. 

Samen als verenigingen dit onderwerp op gaan pakken – wat zijn de consequenties voor iedere 



verenging? Dit kan besproken worden bij het volgende sportcafé. Vervolgens kan dit dan vanuit de 

verschillende verenigingen neergelegd worden bij Siebren en wethouder Scholten.  

Door het gezamenlijke optrekken kan het een win-win situatie opleveren. 

BTW vrijstelling is structureel. 

Vanuit de Koekoek is aangegeven dat zij nu niet verhogen. Maar hoe kan dit verder in de toekomst 

opgepakt worden? 

Toekomstbestendigheid van de accommodaties wordt binnen de Raad besproken – o.a. groot 

onderhoud voor de aankomende 10 jaar- in de begroting van de aankomende jaren wordt er een 

potje gemaakt dat naar de accommodaties toe gaat. Exploitatie tekort wordt opgenomen in de 

begroting. Verbetering in de verhuur.  

Voorstel: volgende sportcafé bij de basketbalverenging en dit onderwerp wordt op de agenda gezet. 

Daarnaast is de basketbalverenging ook bezig met een veldje bij De Hoge Weerd. Hier willen ze 

tijdens het volgende sportcafé meer over vertellen (open club gedachten). 

Even voorstellen: Suzanne Tuinman 

Suzanne is vanuit Koppel-Swoe nieuw aangesteld voor het Vrijwilligerswerk: vraag en aanbod. Graag 

wil ze weten: Wat gaat er goed? Wat kan er beter? en wat moet er gebeuren? 

Bijvoorbeeld de diversiteit van het trainingsaanbod voor vrijwilligers of vrijwilligersfuncties binnen 

het bestuur. 

Iedereen krijgt de opdracht om dit op de aanwezigen flappen te schrijven. Suzanne zal naar 

aanleiding van de flappen contact opnemen met de verenigingen. 

VV Emst - Philip van Amersfoort 

Philip verteld over VV Emst. Sinds dat de vereniging een eigen accommodatie heeft is het 

gemakkelijker om mensen te betrekken bij de vereniging. Verder zijn ze bezig met een stappenplan 

om de accommodatie rookvrij te maken. Gaat al in vanaf zaterdag 3 november in. De accommodatie 

is dan tot 12.00 uur rookvrij. Ze willen wel een plek maken waar buiten het terrein gerookt kan 

worden. 

Ze zoeken binding met de andere verenigingen om samen op te trekken. Stappen maken naar andere 

verenigingen, bijv. AED trainingen. Gezonde Sportkantine gehandhaafd, elke zondag is fruit en 

smoothies beschikbaar en bepaalde dingen bieden ze niet meer aan. Tip: Wees creatief! Moet wel 

rendabel zijn. 

Goed bestuur, goede mensen en aandacht voor alle mogelijkheden die voorbij komen, bijvoorbeeld 

vanuit de gemeente. Ze hebben nu 300-350 leden. Ze groeien nu met de senioren leden. Dit komt 

doordat de vereniging zich bezighoudt met andere dingen dan alleen voetbal.   

Workshop Sportief Besturen Ellen de Roos (zie ook presentatie) 

Waardes en waardering uitwisselen. Hoe sportief is de club? Hekken open en bewegen. 

wat is sportief besturen? Is het bestuur een afspiegeling van de verenging?  

Kenmerk van bestuurders- zij willen wat, ambitieus en je trekt veel naar je toe, want je wil anderen 

niet belasten. Bang dat anderen stoppen. Maar als je teveel naar je toe trekt dan raak je mensen 

kwijt.  

- Jezelf 

- Ambities 

- Collega’s 

- Uitvoeringstaken 



- Bestuurszaken 

Verwachtingen: (wat hoopt u te horen tijdens deze workshop Sportief Besturen) 

- Sportief besturen – staand overleggen of tussendoor bewegen, dynamische vormen aan de 

bestuurstafel 

- Tegel mee naar huis genomen 

- Als de verenigingen met een tevreden gevoel naar huis gaan 

- Opkomende trends voor de besturen – sneller gaande  

- Er wordt lekker vergadert, de neuzen staan dezelfde kant op . Respect tijdens het overleg. 

Beleidsplan – staat daar iets in over respect. Gemeente is in ontwikkeling, maar waar sta je dan als 

vereniging, ook in beleidsplan.  

Sportplezier.nl van NOC*NSF staan leuke tips, input voor de agenda voor het bestuur.  

Werken zonder agenda, een ‘heidag’ zijn ideeën om eens anders te overleggen. 

Waarom wil je het over normen en waarden hebben met het bestuur?  

Bij de vereniging Ormi staat dit allemaal in het ‘huis van Ormi’ dus is het niet nodig. Als bestuur kan je 

wel iets bedenken maar je moet het uitdragen, want het begint bij de leden. Hoe zou je dat als leden 

willen? Samen het gesprek aangaan. En het laten bespreken binnen de teams.  

Het gedrag dat je niet wil valt op dat werkt als een virus. Bij het sportief besturen stimuleer je juist op 

de positieve dingen. Bij de atletiekvereniging delen ze een beloning uit voor de meest positieve 

persoon. Samen in gesprek, wat past bij je club? Het gesprek aangaan ook met trainers. 

Hoe stuur je er op als bestuurder? Welke rol?  

- Strategie: wie willen we zijn?  

- Structuur: hoe bestuur ingericht (hoe organiseer je het)? 

- Cultuur: de menskant, hoe gaan we met elkaar om? Het gaat uiteindelijk om verenigen 

Verschillende rollen: Weerbaarheidsrol , beleids- procesrol, communicatierol, voorbeeldrol (zie 

presentatie) 

Goed de verwachtingen managen 

Wat neem je mee uit de workshop (voor morgen): Ontmoeten, geen bestuur, zelfde manier verder, 

nadenkertjes, kennis, verder kijken, op de goede weg, oppakken beleidsplan 

Overig 

Er wordt opgemerkt dat er te weinig mensen zijn (weinig verenigingen). 

Voor de volgende keer moet hier iets op bedacht worden. Iedereen is verantwoordelijk om elkaar 

hierop aan te spreken, iedereen is ambassadeur.  

 

Volgend sportcafé woensdag 10 april 2019  bij Basketbalvereniging AllStars Epe (BASE) in de PWA 

hal. 


