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Al langere tijd wordt er gesproken over de leefbaarheid in de kleine kernen, een
van de ‘zorgen’ is het in stand houden van het brede sportaanbod en het
behouden van de sportaccommodaties.
Op initiatief van schaats- en skeelervereniging ‘de Hessenrijders’ is er een traject
gestart om de samenwerking met de sportverenigingen en bestuurders van
sportaccommodaties in Hummelo en Keppel vorm te geven. De
sportverenigingen en bestuurders kunnen samen een positieve bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in de kleine kernen, samen ben je sterk ! Dit traject wordt
ondersteund door een professionele procesbegeleider, dit is mogelijk gemaakt
door de nieuwe manier van sponsoring van de RABO bank in samenwerking met
het NOC*NSF: Ondersteuning met ‘kennis’ om het verenigingen mogelijk te
maken hun ambities te verwezenlijken.
De verenigingen die in eerste instantie belangstelling hebben om samen te gaan
onderzoeken wat de mogelijkheden van samenwerking zijn en hoe dit vorm te
gaan geven, zijn inmiddels drie keer bij elkaar geweest.
Er is een doel geformuleerd:
Gezamenlijk zorgen voor een duurzaam sportaanbod, waarbij verenigingen
elkaar versterken en ondersteunen d.m.v. kennisdeling en samenwerking.
Dit heeft geresulteerd in een lijst met mogelijkheden waar we direct mee aan de
slag kunnen, daarnaast zijn er zaken die wat meer tijd en overleg vragen.
Voor het gemak noemen wij dit samenwerkingsverband ‘Sportcollectief H&K’
Als er verenigingen zijn die nu, of op een later moment, geïnteresseerd zijn dan
kunnen zij altijd aansluiten.
Wat zijn de eerste opbrengsten.
- Een gezamenlijk nieuwsbulletin
Om alle leden van de verenigingen te informeren.
- Het uitwisselen van vrijwilligers voor een project.
Een tuinploeg samenstellen voor het aanpakken van het veld bij het
Hessenbad, vrijwilligers benaderen voor deze klus.
- Beschikbaarstelling van de accommodatie
HC’03 stelt het gravelveld met verlichting beschikbaar voor
trainingsmogelijkheden. Het Hessenbad stelt het veld beschikbaar voor
trainingsmogelijkheden
- Uitwisselen van materialen
De grote spiegels van de Sperwer in de Hessenhal kunnen gebruikt worden
bij de training van de Hessenrijders. Als er materiaal nodig is kunnen we
andere verenigingen benaderen. Samen hebben we van alles (afzetlint,
ereschavotje, pillonnen, enz)
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EHBO (herhalings)cursus
Eén cursus voor alle trainers/begeleiders van alle verenigingen
organiseren.
Sportblessure laten diagnosticeren door een fysiotherapeut.
Bij HC’03 is hier iedere dinsdagavond een fysiotherapeut voor aanwezig,
ook sporters van andere verenigingen kunnen daar gebruik van
maken.
Samenwerking Vertrouwens contact personen
Mogelijkheid van feedback, kennis/advies, onafhankelijkheid
HC’03 heeft een VCP wij gaan op zoek naar een tweede VCP om deze
aan te stellen namens de kleinere verenigingen.
Bij elkaar sporten
LTC de Drieslag heeft op 14 maart een open dag, ga eens kijken en laat je
informeren.
Meer info over de sportmogelijkheden is te vinden op de websites van de
verenigingen. Is je interesse gewekt om bij een andere vereniging (een
keer) mee te doen, dan kan dat.

De eerste stappen zijn gezet, met de eerste opbrengsten kunnen we aan de slag.
Later meer informatie over het vervolg van ons initiatief.
Mochten er vragen zijn dan kun je terecht bij het bestuur van jouw vereniging of
bij de contactpersoon van het Sportcollectief H&K.
Deelnemende verenigingen:
LTC de Drieslag www.ltcdedrieslag.nl
De Sperwer
www.de-sperwer.nl
HC’03
www.hc-03.nl
Het Hessenbad www.hessenbad.nl
De Hessenrijders www.hessenrijders.nl
Algemeen contactpersoon:
Irma van Hof
voorzitter schaats- en skeelervereniging de Hessenrijders
06 30945250
voorzitter@hessenrijders.nl

