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DE SPORTRAAD APELDOORN

2021: Wederom een jaar met veel (Corona) 
uitdagingen



Voorwoord

Met de Gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug is terugkijkend naar 2021 weer een bijzonder jaar 
geweest.
Het jaar 2021 kenmerkte zich door corona, het 2e jaar achtereen. Steeds als wij dachten er wel vanaf te zijn, 
kwamen er nieuwe varianten die het verenigingsleven wederom aan banden legde. 
Het crisisteam corona was nog niet opgeheven of het sportcampagne team werd alweer geïnstalleerd.
Wekelijkse thema’s en stellingen in de Stedendriehoek waarmee de Apeldoornse politiek werd bevraagd en die 
zijn uitgemond in het verkiezingsdebat Sportraad in het Omnisport, dit als voorloper voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast hebben we op verschillende momenten input gegeven op de door de 
Gemeente Apeldoorn opgestelde Kadernota Sport. Hierbij was het goed om te merken dat onze input serieus is 
meegenomen in de uiteindelijk vastgestelde Sportnota.

Behalve het Sportgala in Orpheus, de Bestuurdersacademie en het beheer van St. SOFA zijn wij betrokken bij 
vele overleggen voor en met verenigingen. Daarnaast zijn wij actief in het Sport- en Beweeg – en het Preventie 
akkoord Apeldoorn.

Niet alleen in het bestuur van de Sportraad zijn wijzigingen in de samenstelling geweest ook bij onze partners 
van Accres, Sport Service, Stimenz en de Gemeente Apeldoorn hebben wij nieuwe vrienden gemaakt en gaan 
wij voor een goede samenwerking die voortvarend en constructief is ingezet ten gunste van de verenigingen.

Met de lancering van het nieuwe digitale Sportplein hopen wij als een van de initiators op een extra impuls 
voor onze sportverenigingen  en 2022 belooft in vele opzichten een interessant jaar te worden waar veel 
projecten hun vervolg moeten gaan krijgen.

Met een sportieve groet,
Henk Dijkgraaf, voorzitter 



Sportraad 2.0

Kernactiviteiten VSA 2.0
✓ Belangenbehartiger voor de leden
✓ Actieve/actuele informatiebron
✓ Adviseur/bemiddelaar/crisisteam
✓ Actief contactorgaan, leden, gemeente en stakeholders
✓ Vertegenwoordiger van het sportveld in Apeldoorn
✓ Deelnemer Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Deelakkoorden Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn
VSA 2.0 is mede initiatiefnemer, lid van de regiegroep en werkgroepen.
✓ Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen
✓ Sporten en bewegen voor iedereen
✓ Duurzame Sportinfrastructuur
✓ Vitale aanbieders in een positieve sportcultuur
✓ Van jongs af aan vaardig in bewegen
✓ Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling

Projecten
✓ Organiseren Sporthuldiging 



Impact
Maatregelen
Coronavirus

Het uitbreken van het coronavirus heeft voor de sport ook in 2021 verstrekkende gevolgen gehad, zo ook in de 
gemeente Apeldoorn. 

De Sportraad heeft zich hard gemaakt voor financiële ondersteuning voor de getroffen sportaanbieders.
Dit heeft geresulteerd in onderstaande subsidieregelingen:
✓ Tegemoetkoming OZB voor verenigingen met eigen accommodatie, en voor verenigingen die een 

accommodatie huren
✓ Tegemoetkoming derving inkomsten sportverenigingen

Wekelijks zijn nieuwsbrieven verstuurd met o.a de volgende onderwerpen:
✓ Noodverordening Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland
✓ Overleg Accres Apeldoorn over de huur sportaccommodaties
✓ NOC*NSF protocollen
✓ Landelijke financiële steunmaatregelen (TVS, TVL en TASO)



Sport- en 
Beweegakkoord
Apeldoorn 

Lid Kerngroep/Regiegroep Lokaal Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Bij alle 6 deelakkoorden is de Sportraad vertegenwoordigd.
✓ Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen
✓ Sporten en bewegen voor iedereen
✓ Duurzame Sportinfrastructuur
✓ Vitale aanbieders in een positieve sportcultuur
✓ Van jongs af aan vaardig in bewegen
✓ Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling



Deelakkoord 1
‘Verbinding, 
zichtbaarheid en 
promotie van 
sporten en 
bewegen’

Alle inwoners van de gemeente Apeldoorn moeten op een voor hen passende wijze, met plezier 
hun vrije tijd kunnen invullen met sport en bewegen. Dit is helaas nog niet direct voor iedereen 
vanzelfsprekend. Dat kan en moet anders. Sporten en bewegen moet voor iedereen 
toegankelijk zijn. Juist ook voor de kwetsbaardere doelgroepen die er in onze gemeente zijn.

Voor het op te richten online platform is met Sportunity een overeenkomst gesloten voor het 
bouwen van een website en app.
De naam ‘Sportplein Apeldoorn’ is vastgelegd voor dit platform.

In de eerste opzet zal al het sport- en beweegaanbod in de gemeente Apeldoorn op het 
platform worden vermeld.
De verwachting is dat in mei 2022 de app en website in de lucht gaan.



Deelakkoord 2
‘Sporten en 
bewegen voor 
iedereen’

DE APELDOORNSE UITDAGING 

Alle inwoners van de gemeente Apeldoorn moeten op een voor hen passende wijze, met plezier 
hun vrije tijd kunnen invullen met sport en bewegen. Dit is helaas nog niet direct voor iedereen 
vanzelfsprekend. Dat kan en moet anders. Sporten en bewegen moet voor iedereen 
toegankelijk zijn. Juist ook voor de kwetsbaardere doelgroepen die er in onze gemeente zijn.

In 2021 is vier keer overleg geweest met de werkgroep.
Inzichtelijk is gemaakt welke kwetsbare groepen er zijn in de gemeente Apeldoorn.
Onderzocht wordt welke sport- en beweegmogelijkheden er zijn voor deze kwetsbare groepen.

Activiteiten die van start zijn gegaan:
- Bootcamp voor mensen met een beperking
- Project ‘Doortrappen’
- Unieke sport van de maand.



Deelakkoord 3
‘Duurzame 
sportinfrastructuur

ONZE UITDAGING 
Werken aan een sterke fysieke, duurzame, toegankelijke, uitnodigende en 
organisatorische toekomst bestendige sportomgeving voor iedereen. Waarin 
verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs 
samenwerken en verbindingen met elkaar realiseren om het potentieel te kunnen 
benutten. Hierbij hebben we de volgende ambities:
1. We streven naar een beter en efficiënter gebruik van sportvelden, -

accommodaties en sportparken door meer multifunctioneel en open gebruik
2. We verduurzamen sportvelden en sportaccommodaties
3. We streven naar een betere benutting van de openbare ruimte door sport en 

bewegen de ruimte te geven

Hiertoe zijn in 2021 onder meer de volgende initiatieven gestart c.q. omarmd:
• Energiescans op Sportpark Orderbos
• Gesprekken rondom Vitaal Sportpark ‘De Voorwaarts’
• Ondersteunen diverse initiatieven mbt betere benutting openbare ruimte, 

alsmede beïnvloeding planvorming omgevingsvisie Apeldoorn 
• Gesprekken gericht op versterken samenwerking verenigingen in Sportpark 

Orderbos



Deelakkoord 4
‘Vitale 
aanbieders in 
een positieve 
sportcultuur’

De Apeldoornse uitdaging ligt bij drie ambities:
1. Sport- en Beweegaanbieders worden ondersteund in versterking van gekwalificeerd kader
2. Bestuurlijke netwerken (uitwisseling en samenwerking) ondersteunen sport- en beweegaaanbieders.
3. Alle sport- en beweegaanbieders hebben een proactieve houding voor een positieve sportcultuur.

In 2021 is vier keer overleg geweest met de werkgroep.

• De geplande theatervoorstelling Positief Coachen bij WWNA en AGOVV is verzet naar het voorjaar 2022 
vanwege de COVID-19 beperkingen.

• Het opleiden van Vertrouwenscontactpersonen blijft de aandacht houden. Een nieuw training staat voor 
maart 2022 op de planning.

• Naar 110 sportverenigingen is een vragenlijst verstuurd om te peilen op welke thema’s behoefte is 
informatie. Bijvoorbeeld: wil je kennis delen, wat wil je weten, wil je bestuurlijke netwerken delen, etc. 
Belangrijke thema’s zijn gebleken Wet- en regelgeving, en Financiën. 21% van de verenigingen heeft 
gereageerd, waarvan 75% positief.



Deelakkoord 5
‘Van jongs af aan 
vaardig in 
bewegen’ 

Dit deelakkoord is erg breed ingezet. Zo richten wij ons op de gehele jeugd van 2 t/m 18-jarigen en dan 
zowel op het beter aanbieden van sport en bewegen, het verbeteren van het aanbod en dit beiden 
zowel binnen als buiten school én bij georganiseerd als ongebonden sport.

Om die reden zijn er een aantal focuspunten geweest in het jaar 2021:
1. Bij de VVE's en verschillende verenigingen is het Nijntje beweegdiploma van start gegaan. Dit is 

een beweegproject voor de voor- en vroegschoolse educatie.
2. Voor het primair onderwijs wordt de MQ-scan geïntroduceerd. Hiermee willen we graag de 

motorische vaardigheden van de Apeldoornse basisscholieren in beeld krijgen.
3. In het voortgezet onderwijs is een enquete uitgezet om in kaart te krijgen hoe de koppeling is 

tussen het bewegingsonderwijs op school en bij de verenigingen. Wat gaat goed en wat kan er 
beter? Hoe krijgen we meer jeugd ook buiten school aan het sporten?

4. Er is een project opgestart waarin een aantal jeugdafdelingen binnen de Apeldoornse
verenigingen worden opgeleid om breed motorisch te gaan trainen. Hiermee willen we de jeugd 
ook bij verenigingen breedmotorisch ontwikkelen.



Deelakkoord 6
‘Topsport die 
verbindt en 
inspireert voor 
talenten en 
ontwikkeling’

In 2021 is de eerste editie van de ‘Ontdek je Talentdag’ in het Voortgezet Onderwijs georganiseerd.

’Ontdek je Talent’ zoekt de juiste sport bij het kind en het juiste kind bij de sport. Daarmee krijgt het kind een 
inspiratie mee voor zijn/haar toekomst. En wordt de kans vergroot voor een leven lang sporten en bewegen.

Tijdens de ’Ontdek je Talent’ dag worden kinderen geïnspireerd met bewuste leefstijl keuzes voor nu én later. 
Juiste voeding en beweegkeuzes worden hiermee gestimuleerd.



Bestuurders
Academie
Apeldoorn

De Bestuurdersacademie Apeldoorn (BA) is een samenwerkingsverband tussen Sportraad 
Apeldoorn en Stimenz en omvat een trainings-, cursus- en intervisieprogramma voor 
(kader)leden en bestuursleden van verenigingen en stichtingen.

De volgende trainingen/specials/inspiratiesessies zijn aangeboden:
✓ Training Vrijwilligersbeleid
✓ 4 inzichten voor bestuurders
✓ Krachtig Besturen
✓ Kascommissie



Stichting 
Ondersteunend
Fonds
Apeldoorn 

SOFA
De Stichting Ondersteunend Fonds Apeldoorn, ten behoeve van toekomstige 
Olympische en Paralympische sporters, ondersteunde in 2020 een aantal 
ambitieuze sporters financieel bij hun doel ooit deel te kunnen nemen aan de 
Olympische Spelen. In de meeste gevallen ging het om sporters die zich 
geplaatst hadden voor Europese of Wereld (Jeugd) Kampioenschappen.

De sporttakken, waar de talenten uitkomen, zijn:
✓ Turnen
✓ Tennis
✓ Atletiek



Portefeuille 
Accommodaties

Uitdaging in het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn.
Er wordt gewerkt aan een sterke fysieke, duurzame, toegankelijke, uitnodigende en organisatorische 
toekomst bestendige sportomgeving voor iedereen. Aan Vitale Sportparken en het beter gebruik van 
openbare ruimten. Waarin verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en 
onderwijs samenwerken en verbindingen met elkaar realiseren om het potentieel te kunnen benutten.

Accommodatiezaken waar onder meer ondersteuning/advies voor is gegeven:
✓ Nieuwbouw/vervanging zwembad Sprenkelaar
✓ Nieuwbouw/vervanging Sporthal Zuiderpark
✓ Gesprekken sluiting Topsporthal KNGU 2023/nieuwe locatie
✓ ARTV de Grift
✓ Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o.
✓ Avalon Sports
✓ Mountainbikevereniging Bar-End
✓ Voetbalvereniging TKA



Portefeuille PR, 
Communicatie & 
Media

Website/Facebook/Twitter
De Sportraad beheert een website, facebookpagina en twittert. De website www.sportraad.nl informeert de 
sportverenigingen met actueel nieuws, de huidige sportsubsidies, de Raad van Advies, de werkgroep Sportiviteit & 
Respect, de werkgroep Sporten met een Beperking enzovoort. De website voorziet de sporter van informatie over de 
aangesloten leden.

Communicatie over sport gerelateerde onderwerpen
Wekelijks stuurt de Sportraad een nieuwsbrief rond met allerlei sportgerelateerde artikelen, nieuwsitems over 
onderwerpen die helpend zijn voor besturen van sportverenigingen, informatie vanuit de gemeente en bijzondere 
activiteiten vanuit de verenigingen. Hiermee willen we iedereen continu op de hoogte houden van de laatste 
ontwikkelingen, bijzondere gebeurtenissen en activiteiten die plaatsvinden binnen sportend Apeldoorn.

Media
Samen met nieuwsblad Stedendriehoek heeft de Sportraad een sportcampagne gevoerd richting de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Wekelijks verschenen artikelen met mensen uit de Sportwereld en politiek waarin zij zich 
uitspraken over veel verschillende sportonderwerpen in de gemeente Apeldoorn. Daarnaast is er regelmatig contact met 
De Stentor en RTV Apeldoorn over ontwikkelingen die binnen de Apeldoornse sport plaatsvinden. De samenwerking met 
de Apeldoornse media is belangrijk voor de Sportraad.



Verenigings-
Ondersteuning

Het Convenant Verenigingsondersteuning is een samenwerking met de 
Sportraad Apeldoorn, Stimenz en Accres Apeldoorn.

De verenigingsondersteuner Welzijn en Zorg is Tjeerd Lemstra/Stimenz.
De verenigingsondersteuner Sport is Arjan de Groot/Accres Apeldoorn 
(vanaf september 2021, daarvoor Rico de Boer).

Vanuit het Jaarplan Verenigingsondersteuning 2021 zijn aan de 
onderstaande onderwerpen gewerkt, vaak samen met een bestuurslid van 
de Sportraad. 
Dit is een kleine greep uit alle activiteiten.

• Op basis van incidentele hulpvragen ondersteuning geboden aan sportaanbieders door een gesprek of door 
het organiseren van een sessie.

• Ondersteuning geboden aan de sportaanbieders op het gebied van de COVID-19 vraagstukken
• Deelname aan alle 6 deelakkoorden van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn
• Het aanvoerderschap van deelakkoord 4 en 5.
• Trainingen georganiseerd vanuit de Bestuurdersacademie Apeldoorn
• Deelgenomen aan twee brainstormsessies voor het stimuleren van sport en bewegen voor de doelgroepen 

migranten en LHBTI vanuit deelakkoord 2 SBA. 
• Accommodatiesupport aan een 10-tal verenigingen gegeven.
• Betrokken bij het project Vitaal Sportpark De Voorwaarts
• 4 overleg gevoerd met de voorzitters Sportpark Orderbos
• 3 overleg voorzitters grote verenigingen.



Stakeholders 
✓ Sportverenigingen (leden, maar ook niet leden)
✓ Andere sportaanbieders en ongeorganiseerde sporters
✓ Gemeente Apeldoorn, wethouder Sport  
✓ Beleidsambtenaren sport  
✓ Accres Apeldoorn
✓ Afdeling Sportstimulering 
✓ Apeldoornpaktaan/Stimenz
✓ Gemeenteraad, Sportwoordvoerders politieke partijen
✓ Partners Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn
✓ Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn
✓ Gelders Sportakkoord 2.0
✓ Platform Lokale Sportraden 



Verenigingszaken 

Samenstelling bestuur
Henk Dijkgraaf, voorzitter
Alie Talsma, secretaris (tot 19 mei 2021) 
Edith Brendel, secretaris (vanaf 19 mei 2021)
Niels van der Weide, penningmeester
Niels van Leeningen, bestuurslid PR & Communicatie
Robert Rösler, bestuurslid Accommodatiezaken
Marco Wenzkowski, bestuurslid Sporten met een Beperking (tot 19 mei 2021)
Jan Werkhoven, bestuurslid Wet- en Regelgeving/Sportiviteit & Respect (tot 19 mei 2021)
Frits van der Ley, bestuurslid (vanaf 19 mei 2021) 

Algemene ledenvergaderingen (ALV)
Data 19 mei 2021 en 22 november 2021

Bestuursvergaderingen
In 2021 is  10 keer vergadering

Ereleden
Frans Bagchus † Frans van Melsen
Hans Berkman Henk Rosenkötter †
Rien Booij † Gerhard Verbeek †
Piet Boon Dick van Groen
Fop ten Broek † Jan Schuitema
Jan Brouwers Theo Veeneman
Peer Hanedoes † Anne Fokke de Vries
Herman Herberts † Bernard de Vries 
Freek Kamminga

Raad van Advies
René Boon, belastingadviseur
Reinier van Dijk, medische zaken
Haije Bonga, notaris
Kees van Buuren, bouwzaken
Ronald Schaufeli, civiele techniek
Richard Geurts, juridische zaken Aantal leden

108



Jaarrekening 
2021 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 2.871 659

Liquide middelen 91.990 89.780

94.861 90.439

TOTAAL ACTIVA 94.861 90.439

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen 32.498 35.026

Bestemmingsreserves 35.268 35.268

67.766 70.294

Kortlopende schulden 27.095 20.145

TOTAAL PASSIVA 94.861 90.439



Jaarrekening 
2021 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  OVER 2021

Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

2021 2021 2020 2020

€ € € €

BATEN

Subsidiebaten 36.811 38.000 38.379 37.000

Overige baten 115 5.870 2.476 5.860

TOTAAL 36.926 43.870 40.855 42.860

LASTEN

Kosten van beheer en administratie

Ondersteuning bestuur en bureau 25.192 22.500 17.763 22.500

Overige lasten 14.129 18.750 22.932 24.750

39.321 41.250 40.695 47.250

Saldo voor financiële baten en lasten -2.395 2.620 160 -4.390

Financiele baten en lasten -132 - -130 -

TOTAAL -2.527 2.620 30 -4.390

Resultaatbestemming

Vrij besteedbaar vermogen -2.527 2.620 30 -4.390



Sporthuldiging
2021

Vanwege de coronabeperkingen is de Sporthuldiging uitgesteld naar juni 2022. 

Sporters die recht hebben op een sportpenning 2021 zijn:

Mountainbike
Anne Terpstra
Caden Jagt
Puck Pieterse
Rens Teunissen van Manen
Yannick Runhart
Frits Biesterbosch
Erik Groen

Schaatsen
Sanne in ‘t Hof
Harry Pardijs
Jorian ten Cate
Jack Boekema

Atletiek
Rachel de Weerd
Tess van Randtwijk
Danielle Spek
Sophia Mulder

Schermen
Robert Goossens
Enli Chang

Judo
Elin Henninger

Tennis
Rose Nijkamp

Tandemwielrennen
Tristan Bangma
Patrick Bos


