Sportnetwerk Zwolle Zuid
Enige tijd geleden ontvingen wij bij MVO de Siggels de uitnodiging om mee te denken over het
wijkfestival en de rol die sportverenigingen, dan wel SportService Zwolle hierin wil spelen. Dit deed
ons beseffen dat we als MVO de Siggels en v.v. SVI binnen de wijk de afgelopen tijd veel in het
nieuws zijn geweest en dat dat misschien meer vragen heeft opgeroepen dan duidelijkheid,
specifiek voor onze collega sportverenigingen in Zwolle Zuid.
Zoals u wellicht gelezen heeft in diverse media is v.v. SVI bezig met de transitie van clubhuis naar
buurthuis. Daarin doen we van alles om het clubhuis van de vereniging in te zetten voor allerlei
maatschappelijke projecten en activiteiten. Dit start met een forse verbouwing van het clubhuis die
volgens planning in september 2018 gereed zal zijn. Deze verbouwing stelt ons in staat om het
clubhuis multifunctioneel in te zetten voor allerlei activiteiten met daarbij altijd een koppeling naar
bewegen. Graag willen wij alle sportverenigingen in Zwolle Zuid betrekken bij deze ontwikkeling.
Dat kan in actieve participatie, maar ook door enkel het verschaffen van informatie en vragen naar
wensen en behoeftes van de andere verenigingen. Wellicht kunnen we elkaar ondersteunen en/of
door juiste afstemming elkaar juist niet in het vaarwater zitten.
De ontwikkeling die wij doormaken en aanjagen biedt kansen voor samenwerking en afstemming
onderling om een bijdrage te leveren aan een gezond (sport)klimaat in Zwolle Zuid.
In de ontwikkeling van clubhuis naar buurthuis is een stevige samenwerking met SportService
Zwolle aan de orde. Deze organisatie zet zich ook in voor jullie vereniging om ontwikkelingen naar
de toekomst vorm te geven, het huidige sportaanbod van de verenigingen te versterken en
antwoorden en ondersteuning te bieden op vraagstukken die bij de verenigingen leven.
Voor SportService Zwolle is er één en ander veranderd in de afgelopen jaren wat ook zijn invloed
heeft op de ondersteuning naar de sportverenigingen. Waar voorheen de nadruk lag op het
stimuleren van sportactiviteiten bij brede scholen heeft het nieuwe ‘Actieplan Sport en Bewegen’
drie duidelijke doelstellingen geformuleerd waarbij SportService Zwolle zich richt op de volgende
drie pijlers:
-

Vitale Verenigingen
Vitale Sportaccommodaties
Vitale Inwoners

Heel concreet betekent dit dat de inzet van SportService Zwolle meer is gericht op de verenigingen
dan wat we tot nu toe al deden. Hier ligt een kans voor de verenigingen om op een nog betere
manier ondersteund te worden. Het huidige ondersteuningsaanbod richt zich bijvoorbeeld op het
stedelijk aanbieden van bijscholingen en informatieavonden over gezamenlijke thema’s in de sport
zoals: Bijeenkomsten voor penningmeesters onder begeleiding van een accountantskantoor,
bijeenkomsten aangaande Sportiviteit – Fair Play en Respect, bijeenkomsten over een veilig
sportklimaat en meer. Daarnaast organiseert SportService Zwolle activiteiten waarbij verenigingen
worden betrokken, zoals:
-

-

De Koningspelen, kidsrun en andere activiteiten voor de basisschoolkinderen;
De diverse stedelijke schoolsporttoernooien die in samenwerking met de sportverenigingen
worden georganiseerd voor het basisonderwijs in de stad (o.a. schoolvoetbal-,
schoolbadminton- en schoolhandbaltoernooien.
Inzet van de verenigingen tijdens sportkennismakingslessen in de wijk en het
bewegingsonderwijs op de basisscholen (Beweeg je suf, Beweeg en ontdek, etc.)

Naast het aanbieden van sportactiviteiten en het leveren van ondersteuning op diverse gebieden
zijn medewerkers van SportService Zwolle ook vaak werkzaam als docent lichamelijke opvoeding
op basisscholen in Zwolle. Dit schooljaar in Zwolle Zuid op basisscholen de Markesteen, de

Marshof, de IJsselhof, de Florens Radewijns en de Sluis. Dit biedt grote kansen om
sportverenigingen en het basisonderwijs aan elkaar te koppelen en kinderen op een goede manier
door te leiden naar het sportaanbod. Graag nemen wij de gelegenheid aan om de
sportverenigingen in Zwolle Zuid mee te nemen in de ontwikkelingen en kansen die er liggen in de
toekomst.
Sportnetwerk Zwolle Zuid
Bijeenkomst bij v.v. SVI op sportpark de Siggels
Maandag 16 april 2018
Globaal programma:
19:30
Inloop
20:00 – 21:15
Programma
21:15 – 22:00
Netwerk borrel
Graag nemen MVO de Siggels en SportService Zwolle jullie mee in de ontwikkelingen van de sport
in Zwolle Zuid. We stellen in gezamenlijkheid een interactief programma samen waarin naast het
geven van informatie vooral het ophalen van (hulp)vragen bij de sportverenigingen in Zwolle Zuid
centraal staat. Daarnaast is de netwerkborrel een belangrijk onderdeel van de avond. Door kennis
te maken met elkaar en de verenigingen in dit stadsdeel (beter) met elkaar te verbinden dragen
we bij aan een sterkere positie van de sportverenigingen in Zwolle Zuid. We hopen u met deze
uitnodiging te hebben geïnteresseerd om deze bijeenkomst bij te wonen. Uiteraard zijn de
voorzitters en andere bestuursleden van de verenigingen welkom en willen we u uitdrukkelijk
vragen juist ook actieve mensen binnen uw vereniging hiervoor uit te nodigen. Juist deze actieve
personen uit diverse commissies kunnen veel hebben aan de informatie op deze avond en zijn
interessante personen om mee te nemen in de ontwikkelingen die plaatsvinden in de (nabije)
toekomst. Input vanuit hen over praktische zaken waar sportverenigingen tegen aanlopen kan erg
nuttig zijn om servicegericht een programma en ondersteuningsaanbod te ontwikkelen vanuit
SportService Zwolle, in samenwerking met MVO de Siggels en alle andere verenigingen in Zwolle
Zuid. Zien wij uw aanmelding tegemoet?
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door middel van het sturen van een mail naar Marco
Welink, verenigingsadviseur Zwolle Zuid namens Sportservice Zwolle:
•
m.welink@sportservicezwolle.nl
•
038 – 4236686
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging waarbij het definitieve programma uiterlijk een week
voor de bijeenkomst aan u wordt verzonden. Mocht u nu al concrete vragen hebben waar wij deze
avond aandacht aan kunnen besteden? Vermeldt dat dan bij uw aanmelding, dan nemen we dat
mee in de bijeenkomst.

Met sportieve groet, namens MVO de Siggels en SportService Zwolle,
Marcus Jan Schiere en Marco Welink

