
 
 

 

 

 | Een bewogen maand
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Ondanks alle beperkingen als gevolg van de Corona-pandemie 

is er de afgelopen weken het nodige gebeurd binnen en rondom 

onze club.

De eerste weken van februari stonden voornamelijk in het teken van 
sneeuw, heel veel sneeuw om precies te zijn. Door snel handelen van 
ons accommodatieteam richting Sportaal werden de kunstgrasvelden 
grotendeels sneeuwvrij gemaakt en konden de voetbalactiviteiten na 
ruim een week  gedwongen pauze weer hervat worden. Inmiddels 
lijkt Koning Winter het land uit te zijn en klopt de lente alvast aan de 
poorten van ons sportpark.

In de lokale media zult u de afgelopen periode ongetwijfeld iets heb-
ben vernomen rondom Achilles Enschede en hun voornemen tot ver-
regaande samenwerking met de Prestige Football Academy (PFA). Los 
van alle commotie wordt er in het gezamenlijke statement van de re-
gionale verenigingen ook en terecht opgeroepen om als club kritisch 
naar jezelf te kijken. Op korte termijn zullen wij als bestuur in overleg 
en samenwerking met betrokkenen rondom ons jeugdvoetbal hier 
vorm en inhoud aan gaan geven.

Dan is er sinds lange tijd ook goed nieuws te melden voor onze se-
nioren, weliswaar voorlopig alleen voor de spelers tot 27 jaar. Ook zij 
mogen vanaf woensdag 3 maart weer in teamverband trainen en on-
derlinge wedstrijden spelen. Het trainingsschema is inmiddels op dat 
punt aangepast en achter de schermen wordt volop gewerkt aan een 
invulling op de zaterdagen voor deze doelgroep.

En dan ons jubileum, op woensdag 21 april is het zover en vieren we 
onze 100e verjaardag. Beperkende maatregelen of niet, we willen en 
zullen deze dag niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan. Inmid-
dels staat vast dat er ergens in de namiddag een activiteit wordt ge-
organiseerd en dat er persoonlijke aandacht zal zijn voor een aantal 
leden die door de omstandigheden al geruime tijd noodgedwongen 
verbonden zijn aan hun huiselijke omgeving.

Stilletjes hopen we ook nog op de openstelling van ons clubgebouw 
tegen die tijd zodat we in de avonduren wellicht gezamenlijk kunnen 
proosten op een mooie verjaardag.

Tot die tijd, blijf gezond!

    Bestuur CVV Sparta

Nieuwsbrief cvv Sparta

Adverteerders Sparta Klanken

 | Sparta bijna 100 jaar
Volgende maand op 21 april wordt CVV Sparta Enschede 100 jaar en 
dat zullen we allemaal weten. 

De jubileumcommissie heeft al een heel 
programma van activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen en onderdelen van 
onze club klaar liggen.  Voor veel activi-
teiten gooit de coronacrisis nu nog roet 
in het eten. Daarom is in samenspraak 
met het bestuur besloten de meeste ac-
tiviteiten op te schorten. Tot het moment 
dat dit weer veilig kan.

Op de verjaardag, woensdag 21 april, vindt in kleine kring, rekening 
houdend met de geldende veiligheidsregels  een aantal activiteiten 
plaats als aftrap van een lang jubileumjaar. Hieraan zal via de diverse 
media ruim aandacht worden besteed, zodat het voor alle Spartanen 
te volgen is.

Daarnaast komen er in de komende maanden nog een aantal aange-
paste activiteiten. En daarna, we kijken er al naar uit, zal het gehele 
voorbereide programma worden uitgevoerd. We kunnen haast niet 
wachten en hebben er zin in.

En we zijn al begonnen. Er is een jubileumlogo. Met dank aan de sup-
portersvereniging zijn al spandoeken met dit logo en de tekst “100 
jaar cvv Sparta” rondom het hoofdveld geplaatst en hangen er vlag-
gen met dezelfde tekst in de masten rondom het terrein.

    De Jubileumcommissie
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Adverteerders Sparta Klanken

Sparta doet er, nu er ten gevolge van de Coronamaatregelen nog 
steeds allerlei beperkingen gelden ten aanzien van sportbeoefening, 
alles aan onze jeugd in beweging te houden.

Met een geweldige inzet verzorgen trainers de teams doordeweeks 
van oefenstof en op zaterdagen worden in diverse vormen (landen-
teams, gemixte teams,etc.) onderlinge wedstrijden en competities 
georganiseerd.

Daarnaast werden dankzij een subsidie in het kader van de Winter-
games gedurende een drietal zaterdagen voor alle onder 13,15 en 17 
teams Bootcamps verzorgd door AWA Outdoor. Sparta JO15-1 kwam 
uiteindelijk als de winnaar uit de bus en het team won daarmee een 
tubingclinic bij Skicentrum Moser op het Rutbeek.

 | Activiteiten voor de jeugd tijdens
 | de Corona periode

 | Clubgebouw Sparta stemlokaal
 | Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 17 maart a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen 
plaats en, nu ten gevolge van de Coronamaatregelen diverse regulie-
re stemlocaties zoals basisscholen niet beschikbaar zijn, heeft de ge-
meente Enschede ook een beroep gedaan op de accommodatie van 
Sparta. Dit betekent dat de kantine van Sparta op die dag van 07.30 
tot 21.00 zal fungeren als stemlokaal.

 | Supporters Vereniging
“De Supporters Vereniging is bezig om voor de jongste jeugd een 
online Paasbingo te organiseren. Die zal dan ongeveer eind maart 
moeten plaatsvinden. Ook proberen we het Eieren Zoeken op de 
woensdagmiddag door te laten gaan. Dat moeten we ons natuurlijk 
wel houden aan de lopende maatregelen. Zodra er nadere informatie 
is brengen we iedereen op de hoogte”.

 | Werkgroep Accommodatie Sparta
In de loop van jaren jaren is er herhaaldelijk gesproken over de toe-
komstbestendigheid van onze accommodatie en dan met name de 
kantine en de kleedkamers. Tot nu toe, vanwege diverse omstandig-
heden, nog zonder concreet resultaat.

In de afgelopen periode zijn door Sparta stappen gezet in de ont-
wikkeling tot een maatschappelijk ondernemende vereniging en dat 
heeft ook zijn weerslag op het gebruik van de accommodatie: inmid-
dels is er sprake van 3 dagen per week dagopvang voor mensen met 
een beperking door Estinea, 2 dagdelen de inloop Het Trefpunt van 
Mediant, de start van een entre-opleiding en diverse verhuur aan o.a. 
Alifa. Het gevolg is dat we steeds meer aanlopen tegen de beperkin-
gen en gedateerdheid van met name de kantine en nevenruimten.

Ten aanzien van de kleedkamers zijn in de afgelopen jaren de nodige 
investeringen gedaan. Zo werd er een nieuw verlichtingssysteem en 
een automatisch spoelsysteem geïnstalleerd en werden de kleedka-
mers in de afgelopen maanden de voorzien van een frisse verfl aag en 
nieuwe afvalbakken.

Op initiatief van onze verenigingsmanager Tom van Veen werkt het 
bestuur al een tijd met een Werkdocument Toekomst Accommodatie 
Sparta. Nadat een inventarisatie en weging van allerlei aspecten heeft 
plaatsgevonden is nu de volgende stap gezet met de installatie van 
een Werkgroep Accommodatie Sparta.

In deze Werkgroep hebben de volgende personen zitting genomen: 
Hugo Walhof, Robert ten Dam, Gert Jan Morsink, Willem Bakker, Jan 
Eppink, Johan Eggens en Tom van Veen (allen met een specifi eke des-
kundigheid en op enigerlei betrokken bij CVV Sparta). Daarnaast zijn 
Rudi Gulink (manager bij Estinea) en Ben ter Stal (Coöperatie Ontmoe-
tingsclusters) aangeschoven.

Zij hebben zich ten doel gesteld om in de komende maanden te ko-
men tot de uitwerking van een aantal scenario’s, inclusief schets/teke-
ningen en een investerings- en een exploitatiebegroting.

 | NL Doet
Ook dit jaar zal Sparta weer deelnemen aan NL Doet. Op 28 mei a.s. 
vindt deze landelijke activiteitendag op initiatief van het Oranjefonds 
weer plaats. Mede dankzij een fi nanciële bijdrage van 350,- van het 
fonds zullen dan diverse schilderklussen worden uitgevoerd.



 | Start Entre-opleiding ROC bij Sparta

 | Deelname FC Noaber

Eind februari is in het kader van de samenwerking tussen het ROC van 
Twente en de Coöperatie Ontmoetingsclusters, waar Sparta onder-
deel van uit maakt, met 16 deelnemers een start gemaakt met een 
Entre-opleiding. 

In eerste instantie online, maar op dinsdag 9 maart werden de eer-
ste lessen gegeven in het clubgebouw van Sparta. Dit met inachtne-
ming van de Corona-maatregelen. Dit betekent dat de groep gesplitst 
wordt en op de dinsdagen van 09.00 tot 15.30 uur gebruik maakt van 
zowel de commissie- als de bestuurskamer.

Sparta participeert sinds dit seizoen in FC Noaber: een project in het 
kader waarvan jongeren de mogelijkheid wordt geboden om, als ver-
volg op een maatschappelijke stage, tegen een vrijwilligersvergoe-
ding actief te worden als bijvoorbeeld jeugdtrainer of scheidsrechter 
bij Sparta. Deze deelname is gekoppeld aan deelname aan bijvoor-
beeld een EHBO-cursus en een beroepskeuzetest.

Op dit moment nemen, onder coördinatie van Tim Sprakel,16 jon-
geren (jeugdspelers) van Sparta met veel enthousiasme deel en zij 
vervullen op deze wijze een geweldige bijdrage aan het voetbalple-
zier van de jongste jeugd. Denk hierbij aan de circuittrainingen op de 
woensdag- en vrijdagmiddagen van 16.30 tot 17.30 uur.

Op dit moment vindt de eerste evaluatie plaats en inventariseren we 
wie er door wil gaan en hoeveel nieuwe plekken we aan kunnen gaan 
bieden voor het seizoen 2021-2022.

Jeugdleden die (volgend seizoen) 14 jaar of ouder zijn en belangstel-
ling hebben voor deelname kunnen dat kenbaar maken bij onze ver-
enigingsmanager
  Tom van Veen 06 86847041
  verenigingsmanager@sparta-enschede.nl

 | Rick Stenvert loopt stage bij Sparta
Aangenaam, ik ben Rick Stenvert (22 jaar) en loop het komende half-
jaar, op de maandag, dinsdag en woensdag stage bij Sparta.

Na in de eerste helft van dit schooljaar hier op de woensdag al stage te 
hebben gelopen, leek het mij 
een mooie kans om mijn sta-
ge bij Sparta te vervolgen. Ik 
ben tweedejaars Sportkunde 
student op het Windesheim 
in Zwolle. Ik heb jarenlang bij 
ROHDA-Raalte gevoetbald 
en ben hier ook verenigings-
scheidsrechter geweest.

Om een goed beeld te krijgen 
van mijn toekomstige werk-

veld loop ik mee met verenigingsmanager Tom van Veen en assisteer 
ik hem bij zijn werkzaamheden.

Mijn stageopdracht komt voort uit het probleem dat jongeren tijdens 
deze corona-periode veel minder beweging krijgen en weinig in con-
tact staan met elkaar. Daarom dan ook de vraag vanuit de Gemeente 
Enschede om een activiteitenaanbod te realiseren voor jongeren vari-
erend in een leeftijd van 14 t/m 27 jaar. Aan mij de taak om dit aanbod 
te ontwikkelen en uit te voeren om zo jongeren weer meer met elkaar 
te verbinden en een gezonde leefstijl te stimuleren.

Los van deze stage ben ik niet geheel onbekend met Sparta. Dit om-
dat mijn vader en mijn opa een verleden hebben bij de club. Zo heeft 
mijn vader (Hans) vele jaren training gegeven aan de jeugdteams en 
was hij voorzitter van de jeugd- en toernooicommissie. Mijn opa (Gert 
Wijnen) was vroeger verzorger én jarenlang trouwe supporter van 
Sparta. Het is voor mij daarom extra leuk dat ik in hun voetsporen mag 
treden door middel van deze stage.

Ik heb er zin in!


