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‘Fusie met DES, NKC of HCHN’  
 

Denktank schetst een toekomstvisie voor de Nijverdalse voetbalclub De Zweef, die vol 

kansen en bedreigingen is.  

 

 

NIJVERDAL – De omvorming van voetbalclub De Zweef tot een omnivereniging met een 

korfbal, tennis- en hockeyafdeling, een fusie met DES (SVVN of Hulzense Boys) of een fusie 

met NKC’51 of HCHN. Het zijn enkele opmerkelijke langetermijnopties, die worden 

genoemd in de toekomstvisie die is opgesteld door een interne denktank. Het bestuur van De 

Zweef, dat vorig jaar ruim negenhonderd leden telde, heeft deze denktank in het leven 

geroepen om met een advies te komen over waar de naar eigen zeggen ‘leukste vereniging 

van Nijverdal’ over pakweg vijf tot tien jaar moet staan. Het rapport wordt maandagavond 

besproken tijdens de algemene ledenvergadering van De Zweef.  

 

De leden van de denktank hebben met name gekeken naar de sterke en zwakke punten van de 

voetbalclub en tevens naar bedreigingen en kansen. Volgens de denktank moet de vereniging 

een passend antwoord zien te vinden op drie belangrijke trends in de huidige samenleving.  

 

Zo is er sprake van een terugtredende overheid, hetgeen zich niet alleen uit in een daling van 

de gemeentelijke subsidie en aanzienlijke verhoging van de veldhuur, maar ook in de 

maatschappelijke betrokkenheid die de lokale overheid van een moderne sportclub verwacht. 

„De gemeente ziet een sportclub als een middel om haar beleidsdoelen te realiseren. Burgers 

moeten meer gaan sporten, sportclubs moeten hufterigheid bestrijden en dagbesteding voor 

gehandicapten kan ook wel bij een sportvereniging. De lokale overheid gaat er te vaak vanuit 

dat een vereniging wel wil meewerken aan al die nieuwe initiatieven. De eerste voetbalclub 

die is ontstaan om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, moet echter nog worden 

opgericht”, zo valt in het rapport te lezen. Om al die nieuwe taken goed te kunnen vervullen is 

een verdere professionalisering van De Zweef onontkoombaar, temeer daar de club zich 

tegenover potentiële sponsors steeds meer als! een marktpartij moet opstellen.  

 

De Zweef moet verder een antwoord vinden op wat wel ‘vergrijzing en ontgroening’ wordt 

genoemd, ofwel een afname van het aantal jeugdspelers en toename van het aantal senioren. 

Het is belangrijk om beide groepen bij de club betrokken te houden. Dat laatste geldt zeker 

ook voor de groep vrijwilligers, waarop De Zweef draait. De denktank concludeert dat zij ‘het 

goud van de vereniging’ zijn. „Zuinig zijn op vrijwilligers is van groot belang. Mensen 

motiveren, complimenteren en stimuleren om beter te presteren. De bestaande groep 

vrijwilligers moet niet nog meer werk worden toegeschoven. Het werk moet anders worden 

verdeeld.   

 

Om zich als voetbalclub te kunnen blijven doorontwikkelen en goed te kunnen inspelen op 

toekomstige uitdagingen is het voor De Zweef van groot belang dat de club blijft groeien. Dat 

betekent enerzijds meer aandacht voor de jeugd en het nauwer betrekken van hun ouders bij 

de club en anderzijds nieuwe ‘voetbalproducten’ ontwikkelen (walking football, meer 

bewegen voor ouderen, aparte trainingsgroepen voor senioren en dergelijke) die meer zijn 

toegesneden op oudere voetballers.  

 



Het is verder essentieel dat De Zweef een goed vrijwilligersbeleid op poten zet, dat niet alleen 

leidt tot meer vrijwilligers (‘vele handen maken licht werk’), maar ook tot een blijvende 

ontlasting van de huidige groep vrijwilligers. Tenslotte is een kunstgras trainings- en 

speelveld onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van de club. Vanwege de allerminst 

rooskleurige financiële situatie van de gemeente Hellendoorn lijkt De Zweef op dat terrein 

weinig te verwachten te hebben van de lokale overheid. Het ontbreken van kunstgras wordt 

door de denktank omschreven als ‘een extra minpunt’, temeer daar de meeste concurrenten in 

de eerste klasse al jaren beschikken over kunstgras en een dergelijke goede gladde ondergrond 

belangrijk is bij het opzetten van speciale activiteiten voor ouderen en gehandicapten.  

 

Volgens de denktank moet het clubbestuur aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen om 

de tafel met de sponsoren om te kijken of er geld op tafel kan komen voor de aanleg van een 

kunstgrasveld, terras, kinderspeeltuin, dug-outs voor mindervaliden en voorzieningen voor de 

jeugd in het clubhuis.  

 

Dat clubhuis moet zich ontwikkelen tot een multifunctionele accommodatie, die ook gebruikt 

wordt voor kinderfeestjes, vergaderingen, personeelsuitjes en bijeenkomsten van andere 

organisaties als de KBO.  

 

De Zweef moet meer gaan samenwerken met andere gebruikers van sportpark Gagelman om 

bijvoorbeeld te komen tot gezamenlijke inkoop, onderhoud van de accommodatie, 

bestuurswerk, ledenadministratie en het uitwisselen van draaiboeken. In dat kader is het van 

belang dat de Bestuurscommissie voor Lichamelijke Oefening en de Sport (BLOS) in de 

gemeente Hellendoorn heeft voorgesteld om een dikke streep te zetten door ‘plan Gagelman’. 

In die visie werd uitgegaan van een complete herinrichting van het sportpark met het 

concentreren van parkeervoorzieningen en alle clubaccommodaties in een nieuwe centrale 

zone. De meeste gebruikers, waaronder De Zweef, konden zich echter absoluut niet vinden in 

deze gemeentelijke visie. Ze wilden met hun accommodatie op de huidige locaties blijven 

zitten. Het uitvoeren van de gemeentelijke visie voor sportpark Gagelman zou de plannen van 

de denktank vo! or de toekomst van voetbalvereniging De Zweef bij voorbaat al onhaalbaar 

hebben gemaakt.  

 

Het bestuur van De Zweef moet volgens de denktank met sponsoren gaan praten over een 

kunstgrasveld Clubhuis van De Zweef aan de Koersendijk moet op termijn een 

multifunctionele accommodatie worden 


