


Vrijwilligersbeleid
• Ondersteunen lokale initiatieven (initiatieven coach)

• Kennis en ervaringen delen op Samen voor Elkaar

• Begeleiden in vinden van financiering:

- Handgeld

- Subsidie bij ons of bij fondsen

* Crowdfunding

• Jaarlijks bedanken van de vrijwilligers (Vrijwilligersprijs)

• Stimuleren van vrijwilligerswerk projecten 

- Go Challenge jongeren en Ouderen

- Vrijwilligersproject KBO PCOB

• Stimuleren samenwerking vrijwilligersorganisaties 

• Leermodules bevorderen vrijwilligerswerk



SNO

Een nieuwe organisatie die zorgt voor de verbinding tussen de topsport, 
talentontwikkeling/herkenning en de breedtesport die de provincie Overijssel rijk is, en geeft 
uitvoering aan het programmanagement van het Provinciaal Sport- en Beweegakkoord. 

Kernactiviteiten:

1. Opbouw netwerkorganisatie

2. Regievoeren op Provinciaal Sport- en Beweegakkoord

3. Doorontwikkelen sport kennisinfrastructuur

4. Borgen en continueren bestaande samenwerkingsverbanden en lopende projecten



Provinciaal sport- en 
beweegakkoord
Vitaal Overijssel: sport en bewegen voor iedereen

Vrijwilligers genoemd:

- Delen van kennis over vrijwilligersparticipatie

- Thema 3: Vitale sport- en beweegaanbieders: 
“Ontwikkelen van programma's voor sport- en 
beweegaanbieders op het gebied van bestuurlijke 
vernieuwing, de duurzame inzet van vrijwilligers 
en crisismanagement (corona)”

- Voorbeelden: bestuurlijke vernieuwing ism  
Sportbedrijf Almelo, sportparkmanagement, 
omnisportvereniging, verenigingsmanager



Monitor Sport en Corona IV 
– Mulier Instituut
• Ruim een derde van de sportverenigingen (35%) beschikt momenteel over (veel) te weinig 

vrijwilligers. (Overijssel 39%)

• Bij een kwart van de sportverenigingen (27%) is aantal vrijwilligers afgelopen 12 maanden 
(sterk) gedaald. (Overijssel 36%). Bij tweederde (67%) gelijk gebleven en bij 3% sterk gestegen.

• Verenigingen dat aangeeft een daling te zien van aantal vrijwilligers is verdubbeld tov meting 
voorjaar 2021. Coronacrisis soms de oorzaak van het verlies van vrijwilligers is of de crisis heeft 
de trend van het verlies aan vrijwilligers heeft versterkt.

• Eén op de tien verenigingen (10%) verwacht komend jaar een stijging van het aantal 
vrijwilligers. In Overijssel: 11%.

• Vooral tekort aan uitvoeren van bestuursfuncties en trainer/coaches. 



Vragen aan de deelnemers

1. Sluit het vrijwilligersbeleid van de provincie aan op de behoeften 
van de gemeenten van de provincie?

2. Welke focus zou de provincie voor de periode 2023-2024 in haar 
vrijwilligersbeleid aan moeten brengen?

3. Welke kansen tot samenwerking ziet u?



Contactgegevens

• Raymond Damhuis (programmaleider Sociale Kwaliteit): 
rgb.damhuis@overijssel.nl , 038 -499 83 52

• Sanneke Snuverink (Adviseur Sociale Kwaliteit – sport en inclusie): 
s.snuverink@overijssel.nl , 038 499 9406

• Chantal Westemeijer (Adviseur Sociale Kwaliteit – vrijwilligersbeleid): 
cpm.westemeijer@overijssel.nl , 038 499 87 03 
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