De Koepel: gastvrij en op zoek naar
verbinding
Gastvrijheid en het zoeken van verbinding in sport, welzijn en cultuur waren de centrale thema’s
tijdens een goedbezochte bijeenkomst op 28 oktober ’s avonds. Locatie sportcafé Jachtlust. De
aanleiding: Koepel sport, welzijn & cultuur gemeente Voorst (kortweg: De Koepel) presenteerde
haar visie aan gebruikers, instellingen voor sport, cultuur en welzijn, politiek en andere
geïnteresseerden. Geen eenzijdig verhaal, maar een open hand aan alle aanwezigen.
De start
Toen De Koepel – zo’n vier jaar geleden – de exploitatie op zich nam van de sportcomplexen
Jachtlust, Zuiderlaan, het Kulturhus en diverse gymnastieklokalen in Twello en omliggende dorpen,
was de focus gericht op het zo goed mogelijk beheren van die accommodaties en het
professionaliseren van de verhuur. Dat is nog steeds onze core business, maar nadat ruim een jaar
geleden het bestuur groeide naar 7 personen ontstond ook de ruimte voor meer ambitie en verdere
groei in onze ontwikkeling. We hebben daartoe ons oor te luister gelegd in de
gemeenschap en opgehaald wat er speelt. Met dank aan de de sportraad, de
culturele raad, mens en welzijn en enkele specifieke adviseurs heeft het bestuur
van de Koepel haar visie kunnen concretiseren.
Gastvrijheid als visie
Sport heeft vanaf het begin een zeer belangrijke rol gespeeld binnen De Koepel en gezien het grote
aantal sportvoorzieningen dat wij beheren zal dat ook wel zo blijven. Maar waar is de cultuur en de
welzijn die ook in onze naamgeving voorkomen? En: hoe kunnen wij onze organisatie verder
verbeteren en het beste verbinding leggen met onze “partners” in sport, welzijn en cultuur? Die
vragen stelden de bestuursleden zichzelf vorig jaar tijdens een aantal speciaal belegde
bijeenkomsten. Waartoe is De Koepel op aarde? Wat is onze opdracht? Het antwoord: De Koepel zal
haar steentje bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van de
gemeente Voorst en aan de sociale binding tussen deze inwoners, door het faciliteren van
accommodaties voor sport, welzijn en cultuur. Die missie proberen wij vooral te bereiken door
gastvrij te zijn; te luisteren naar de wensen van onze gebruikers en door verbindingen te leggen
tussen de verschillende relevante partijen in onze gemeente met de focus op onze maatschappelijke
rol. De Koepel streeft naar maatschappelijke waarde niet naar winst: wat wij verdienen investeren
wij in onze accommodaties en voorzieningen zoals sporttoestellen. De Koepel wil doelen van
anderen helpen realiseren en de belangrijke strategische doelstelling is: Koepel – on top of mind!
Verbindingen
Langs die lijnen presenteerde De Koepel zich, maar zoals gezegd was het ook vooral een avond om te
horen wat anderen doen in sport, cultuur en welzijn. Daarmee werden dan de eerste stappen gezet
richting samenwerking en verbinding. Mens en Welzijn (‘welzijnsraad’), de Culturele Raad en de
vernieuwde Sportraad (Sportraad 3.0) presenteerden zich. Theo Deijk, manager van De Koepel heeft
het personeel een gezicht gegeven en de aanwezigen laten zien waar het dagelijks om draait binnen
onze organisatie. Muziekvereniging Cadenza en het bestuur van het in aanbouw zijnde
Multifunctioneel Centrum Klarenbeek kregen als respectievelijk nieuwe gebruiker en mogelijk
toekomstige samenwerkingspartner ook de vloer.

Net als tijdens de koepelavond hebben wij Mens en Welzijn, de Culturele Raad en de
in dit artikel de gelegenheid gegeven zich in hun eigen woorden te presenteren
en aan te geven welke ideeën zij hebben over samenwerking met De Koepel.
Onderstaand hun verslag.
Mens en Welzijn
Op 28 oktober 2014 presenteerde stichting De Koepel haar missie, visie en strategie en bood tevens
podium aan sportraad Voorst i.o, Mens en Welzijn Voorst en Culturele Raad Voorst i.m. om ieder in
hun presentatie daarop te reageren. Kernwoorden van de inspirerende presentatie van Marcel
Arends, voorzitter van De Koepel waren: luisteren, gastvrijheid, samenwerking. Bovendien gebruikte
hij een citaat dat zeer tot de verbeelding sprak: “ Problemen worden niet opgelost door de sterkste
of de slimste, maar door degene die de mogelijkheden ziet.” Op deze avond bleek dat dit geen holle
frasen waren.
Letterlijk werd in het sportcafé gastvrijheid getoond. Uit de presentatie van De Koepel bleek dat zij
bij de totstandkoming van de missie/visie/strategie goed geluisterd hadden naar hun stakeholders.
En tenslotte bleek uit alle presentaties een grote samenwerkingsbereidheid en de bereidheid om
kennis met elkaar te delen. In dat kader werd op de leden van de Culturele Raad in memoriam een
beroep gedaan om hun kennis op een andere manier in te zetten op weg naar een inclusieve
Voorster samenleving.
Opvallend was ook de grote opkomst. Dat de avond de aanwezigen aansprak bleek wel uit de vele
reacties en het netwerken na afloop van het officiële deel. Ik heb een goed gevoel aan deze avond
overgehouden en wat mij betreft krijgt dit zeker een vervolg.
Culturele Raad
Sinds 2010 is mede door de bezuinigingen het culturele klimaat in de gemeente Voorst veranderd. De
politiek kan of wil geen geld beschikbaar stellen voor kunst en cultuur. De muziekschool van de
Leeuwenkuil is wegbezuinigd, maar op eigen kracht geven anderen weer muzieklessen in Jachtlust of
op de scholen. Twee muziekverenigingen zijn gefuseerd om een sterkere organisatie te zijn. Nieuwe
particuliere initiatieven zijn ontstaan zoals de Stichting Klein Noordijk, de Stichting Dorpskerk Wilp en
galerie Krepel. Het is daarom vanzelfsprekend dat er nagedacht moet worden over de rol van de
Culturele Raad. Om die reden stappen per 1 januari 2015 de leden van de Culturele Raad op.
Op 28 oktober werd in de contacten met andere (culturele) organisaties duidelijk dat er wel behoefte
is aan een cultureel platform, waar de organisaties uitgaand van de eigen kracht verbindingen
leggen, elkaar niet als concurrenten zien, maar elkaar proberen te versterken en afspraken maken
om activiteiten niet te laten samenvallen. De Koepel kan in dit platform faciliterend en
ondersteunend zijn. Op deze wijze ontstaat er een palet aan culturele activiteiten waaraan de
inwoners van de gemeente Voorst kunnen meedoen.
In de komende maanden zullen met de Koepel en culturele organisaties hierover gesprekken gevoerd
worden.
Sportraad 3.0
Sport = bewegen, maar is zelf eveneens volop in beweging. Sport&Bewegen raakt inmiddels
beleidsterreinen als: jeugdzorg; specifieke doelgroepen ; buitenschoolse opvang; gezondheid en
ontmoet daarbij scholen, welzijnsorganisaties, accommodatie-eigenaren, de overheid, de
gezondheidszorg, verzekeraars enz.
Bovendien verandert “het sporten”. Was er eerder voornamelijk de vereniging, reeds geruime tijd
zijn er veel nieuwe initiatieven bij commerciële organisaties en een sterk groeiende groep nietgebonden sporters. Ook zien we de verenigingen veranderen. Vaak worden meerdere activiteiten
aangeboden en groeit de functie als sociale ontmoetingsplaats.
Het afstemmen van belangen van betrokken partijen en het ontwikkelen van beleid is noodzakelijk
en wordt urgent onder invloed van een wijzigende rol van de overheid.

De Sportraad wil het platform zijn waar iedere belanghebbende zijn expertise, kennisbehoefte en
ideeën m.b.t. gezond bewegen kan uitwisselen. Vijf jaar heeft de ‘oude sportraad’ gewerkt aan een
goede belangenbehartiging voor sportend Voorst. Hierbij is het onvoldoende gelukt de juiste
communicatie te vinden. Communicatievormen veranderen snel en ook samenwerkingsmodellen
wijzigen, niet meer statisch maar gevormd op basis van actuele thema’s. kennis heb je niet, kennis
deel je! Het afgelopen half jaar is dan ook gewerkt aan een nieuw model: Sportraad Voorst 3.0.
Wij zijn heel blij met de kans die samenwerkingspartner De Koepel ons heeft geboden om een eerste
presentatie te kunnen geven van onze ideeën. Bij deze een oproep aan alle betrokken partijen hun
kennis en ervaring te delen om sport en bewegen in alle vormen een bijdrage te laten leveren aan
een gezond en leefbaar Voorst! (Sportraad Voorst 3.0 is voorlopig bereikbaar via 06 5354 2626).

De balans
Als we aan het einde van zo’n avond op basis van de reacties tijdens de borrel de balans opmaken,
zijn we als bestuur zeer tevreden. Er is zo stellen wij vast een eeste belangrijke stap gezet in het
realiseren van onze belagrijkse strategische doelstelling: Koepel – on top of mind!
Ook nadien kwamen reacties binnen zoals van de gemeente. Zij schreven het volgende:
“Een interessante Koepelavond waarbij Stichting de Koepel en haar partners een visie en missie
presenteerden die vooruitstrevend is. Goed om te 'zien en horen' dat de Koepel, gastvrij en
faciliterend, open staat in het samenwerken en verbindingen leggen. Het delen van kennis en kunde
binnen de sport, welzijn, cultuur en kunst in de verschillende kernen zijn stappen om te bouwen aan
een 'gezonde' gemeenschap en het ontwikkelen van een saamhorigheidsgevoel. Iets wat wij, gezien
de Nota Sport- en beweegbeleid en het Collegeprogramma, ondersteunen en waar wij trots op
zijn. Om maar in de termen van de voorzitter te spreken: Alone we can do so little; together we can
do so much.”
Dat is vlijend, maar ook een gevaar. Want: hoe maak je al die mooie verwachtingen waar? Ook die
vraag werd gesteld en daar hebben wij als bestuur, samen met de medewerkers van De Koepel ons
hard voor te maken. In de geest van de avond: dat doen wij graag en liefst samen met u!
Graag starten we de dialoog en wij nodigen u uit om met uw mening, vragen en opmerkingen bij ons
te komen. De beste manier is om even langs te gaan bij http://www.koepelvoorst.nl/contact-uwmening.
Namens het bestuur en medewerkers van De Koepel sport, welzijn & cultuur gemeente Voorst

