
 

 

School actief 2015 

 

Beste scholieren, ouders en verzorgers, 

Sport Vereniging Ens heeft als doel iedereen in Ens betaalbare en goed 

georganiseerde sport aan te bieden. Sporten in clubverband is een 

belangrijk middel om de jeugd het plezier in sporten en een gezonde 

manier van bewegen bij te brengen. Sinds 2013 is Ens daarom 

“Sportdorp-Ens” geworden. In de project tijd van het sportdorp willen we 

zoveel mogelijk dorpsgenoten meer laten deelnemen aan sport en spel. 

Dit doen de sportclubs samen met de Beweegcoaches van Carrefour. In 

dit boekje staat informatie over de lessen en de sportclubs. 

Ook dit voorjaar zal een heel aantal van de wekelijkse gymnastieklessen 

voor de basisschool door de sportvereniging worden verzorgd. De data ’s 

volgen nog in dit boekje. Op die manier krijgt iedereen de kans om kennis 

te maken met de sporten en de trainers. Zo kan je kijken welke sport het 

beste bij je past en we hopen dan ook je als lid op de club van jouw keuze 

te mogen verwelkomen.  

Dit voorjaar maakt iedereen op de woensdag of donderdag kennis met 

achtereenvolgens de schaatstrainingsgroep,  volleybal-, gymnastiek-, 

tennis- en voetbal vereniging.  

In dit boekje staat per club vermeld welke activiteiten je mag verwachten 

als je lid wordt, hoe je lid wordt en wat de contributie is.  

Heel veel sportplezier!  

Namens, 

Spordorp Ens   Sportclubs     Bassischolen 

Marien van der Slikke  STG Ens    Het Lichtschip 

Bart Maljers   SV Ens Volleybal   Freerk Postmus 

Tineke Broeders   SV Ens Gymnastiek 

Gerben Koldewijn   SV Ens Voetbal   De Regenboog 

Rinette Snoek   TC Ens Tennis   Mark Wever 

Mike Griffioen         

        De Horizon 

        Peter Dekkers 



 

 

 

Programma school actief 2015 

Op de volgende dagen veranderen de gymnastieklessen in school actief 

lessen. De leerlingen houden dus gewoon op hetzelfde moment sport! 

 

Club Locatie

W 11 Woe 11-mrt & Do 12-mrt Schaatstraingsgroep Sporthal

W 12 Woe 18-mrt & Do 19-mrt Volleybal Sporthal

W 13 Woe 25-mrt & Do 26-mrt Volleybal Sporthal

W 16 Woe 15-apr & Do 15-apr Gymnastiek Sporthal

W 18 Woe 29-apr & Do 30-apr Gymnastiek Sporthal

W 21 Woe 20-mei & Do 21-mei Tennis Tennisbaan

W 22 Woe 27-mei & Do 28-mei Tennis Tennisbaan

W 23 Woe 3-jun & Do 4-jun Voetbal Voetbalveld

DagenWeek

  

Voor de sporten in de sporthal neem je jouw normale binnen gymkleren  

mee. Voor de sporten buiten neem je jouw normale buiten gymkleren 

mee. 

 

 

 

 

 



 

 

Informatie sportclubs 

Schaatstrainingsgroep Ens 

Wat doen we in de kennismakingslessen?  

Er word in de zaal getraind om op het droge de basisbewegingen van het 

schaatsen onder de knie te krijgen.  

Wat doen we in normale trainingen? 

De conditie wordt verbeterd en de kinderen leren schaats technieken. In 

de winter, van oktober tot en met februari, trainen we iedere 

vrijdagavond. De ene keer hardlopen en schaatsoefeningen op het droge 

doen en de andere keer schaatsen op de kunstijsbaan in Dronten.  Ieder 

kind kan meedoen op zijn of haar eigen niveau en wordt individueel 

begeleid of in kleine groepjes. 

Wat is de vereniging? 

De STG Ens is een trainingsgroep die wordt geleid door vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers worden gedreven door enthousiasme en het doel is de 

conditie van de leden te verbeteren en iedereen te leren schaatsen of dit 

te verbeteren. 

Wat kost het? 

De kosten van het droogtrainen en het schaatsen is per persoon en voor 

het hele seizoen, inclusief de entree van de kunstijsbaan. 

 Tot en met 12 jaar € 55,-  
 Vanaf 13 jaar € 100,- 

 

Chauffeurs/ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden die mee 

willen schaatsen zijn van harte welkom, maar moeten zelf voor hun 

toegangskaart zorgen. 

Hoe word ik lid?  

Informatie of lid worden?  

Neem dan contact op met John van den Berg tel. 0527–25 11 39  

of Peter Ruiter tel. 06-20439595. 

Namens de trainers van Schaatstrainingsgroep Ens, Peter Ruiter & John 

van den Berg  http://www.schaatstrainingsgroepens.simpsite.nl/ 

http://www.schaatstrainingsgroepens.simpsite.nl/


 

 

 

Volleybal Vereniging S.V. Ens 

Wat doen we in de kennismakingslessen? 

We proberen jullie enthousiast te maken voor volleybal door middel van 

verschillende spelvormen gegeven door een gemotiveerde trainer. Ook 

krijgen jullie uitleg over het volleybalspel en de verschillende 

mogelijkheden van Cool Moves Volleybal (CMV). Hierbij ontwikkelt het 

spel zich in moeilijkheidsgraad van gooien naar volleyballen, afhankelijk 

van de leeftijd van de spelers. 

Wat doen we tijdens normale trainingen? 

Warmlopen, overgooien, volleyballen in spelvorm. 

Wanneer zijn de trainingen? 

Dinsdag van 16:00-17:00 uur in de sporthal. 

Welke andere activiteiten zijn er voor basisschoolleerlingen? 

Naast de trainingen zijn er op zaterdag wedstrijden in toernooivorm. Dit is 

niet elke zaterdag. 

Wat is de vereniging? 

We hebben al jaren twee damesteams en een herenteam. Sinds 3 jaar zijn 

we begonnen met trainingen voor de jeugd. We hebben nu 1 CMV-team 

die trainen en wedstrijden spelen. Dat zijn jongens van 8-13 jaar. Ook 

hebben we een C-jeugd team dit zijn jongens en meiden in de leeftijd van 

13-15 jaar. 

Wat kost het? 

Contributie senioren:  
€21,00 Per kwartaal 

 
Contribitie jeugd: 

€18,00 Per kwartaal 

 

Het is handig om naast zaalschoenen ook kniebeschermers aan te 

schaffen. 



 

 

Hoe word ik lid? 

Je mag eerst 3 keer gratis mee trainen. Als het je iets lijkt, kan je je 

aanmelden via het inschrijfformulier. Voor meer informatie kan je contact 

opnemen met Aniek Bronkema (06-53740002). 

Namens het bestuur en trainers van Volleybal Vereniging S.V. Ens, 

Tim Hoogendoorn, Monic Koster, Liesbeth Balk, Aniek Bronkema en Kim 

Nijboer 

www.svensvolleybal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svensvolleybal.nl/


 

 

 

Gymnastiek en Turnvereniging Ens 

 

Wat doen we in de kennismakingslessen?  

We gaan kennismaken met turntoestellen en turnelementen. Dit doen we 

op heel veel verschillende manieren en met veel oefeningen op 

verschillende niveaus. Ook gaan we kennismaken met springen.  

Wat doen we in normale trainingen? 

In normale trainingen zijn we bezig met het aanleren van elementen (zo 

heten turnkunstjes). Dit doen we op heel veel verschillende manieren. 

Ook zijn er groepen bezig met het aanleren van oefeningen voor 

wedstrijden. Dan leren we veel kunstjes en die plakken we aan elkaar vast 

tot een oefening.  

Daarnaast springen we op vrijdag met een springgroep. Deze groep staat 

in februari open voor nieuwe deelnemers. Dit betekent dat als je 7 jaar 

bent, je een kijkje mag komen nemen en mee mag doen met de les. Wij 

gaan dan kijken wie er mee kan gaan doen in de springgroep. 

Wat is de vereniging? 

Gymnastiek- en Turnvereniging S.V. Ens is een gymnastiekvereniging 

voor iedereen. Met 80 kinderen, 2 trainsters, 6 assistenten en een 

enthousiast bestuur maken we van elke les een feestje. En natuurlijk gaan 

we veel nieuwe dingen leren. Tijd voor een spelletje tijdens de les is er 

ook! 

Wat kost het?  

Als je lid wordt van onze gymvereniging betaal je een basisbedrag van 

€26,50 per kwartaal. Hier kan je dan 1 uur per week voor gymmen. Voor 

elk uur wat je meer gaat gymmen betaal je €5,50 extra. Voorbeeld: ik 

sport bij de recreatie 1 uur (€26,50) en ik spring ook 1 uur (€5,50) dan 

betaal ik dus €32,00 per kwartaal. 

Hoe word ik lid? 

Je mag bij onze vereniging altijd 3x mee gymmen om te kijken of je 

gymnastiek leuk vindt. Na deze 3 lessen krijg je van de gym juf een  

http://www.svens-gym.nl/


 

 

 

inschrijfformulier. Deze vul je in en lever je de week erna weer in bij de 

gym juf. 

Je kunt het formulier ook inleveren bij: 

Mirjam Bos (bestuur) 

Noorderbocht 20 

Namens het bestuur en trainers van Gymnastiekvereniging Ens, 

John Heijen, Selina Spekschate, Johan Fuite, Jantina van den Hul 

www.svens-gym.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svens-gym.nl/


 

 

 

 

Tennis Club S.V. Ens 

Wat doen we in de kennismakingslessen?  

Met de kennismakingslessen proberen we de jeugd spelenderwijs 

enthousiast te maken voor de tennissport. De vereniging heeft hiervoor 

zelf een aantal tennisrackets beschikbaar. We kijken of je het spelletje 

leuk vindt, aanleg hebt en proberen je met tips verder te helpen. 

Wat doen we in normale trainingen? 

De normale trainingen worden door een echte tennistrainster gegeven, in 

groepjes van maximaal 4 kinderen. Een tennisles duurt 50 minuten. Het is 

belangrijk om je hiervoor op tijd op te geven. 

Wanneer zijn de trainingen?  

De trainingen beginnen meestal begin april. Het gaat om 10 lessen. De 

kosten hiervoor zijn € 77,- (onder voorbehoud). Hiervan sponsort de 

tennisvereniging de jeugdleden de eerste twee jaar met € 12,50 per 

seizoen. 

Welke andere activiteiten zijn er voor basisschoolleerlingen? 

In plaats van de gymles op school kan de jeugd van groep 3 t/m 8 dus op 

3 woensdagen meedoen aan de ‘maak-kennis-met-tennis-les’, verzorgd 

door de tennisvereniging onder leiding van Carrefour. 

Voor de jeugd is er verder een toernooi met een senior lid als partner 

(Poffertjestoernooi), een dorpenuitwisseling, een toss-avond (Funplay), 

een midzomertoernooi, het polderkampioenschap, een wedstrijd tegen 

Nagele en natuurlijk het clubkampioenschap.  

Wat is de Vereniging? 

De Tennisvereniging is een zeer gezellige vereniging met ongeveer 130 

leden. Het tennisseizoen loopt van april doorgaans tot november. Als lid 

heb je toegang tot het complex en kan je zo vaak als je wilt tennissen. 

Iedere donderdagavond is het toss avond met steeds wisselende tegen- 

en medespelers (senioren). Er zijn diverse toernooien en 

clubkampioenschappen voor zowel de senioren als de jeugd. 



 

 

 

 

Wat kost het?  

Het lidmaatschap voor jeugdleden kost 45 euro per jaar. Verder heb je 

een tennisracket en tennisschoenen nodig (geen grof profiel!). 

Hoe word ik lid?  

Als je lid wilt worden kun je op de website (hoofdstuk Lidmaatschap) van 

de tennis een aanvraagformulier downloaden www.svens.eu  en daar staat 

alles op wat je moet doen, of je komt gewoon even langs op de 

tennisbaan en vraag je in de kantine een aanmeldingsformulier. 

 

Namens het bestuur van T.C. Ens, 

Gitta Montanus, Gerard Bakker, Marijke Koomen 

www.tcens.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svens.eu/
http://www.tcens.nl/


 

 

Voetbal Club S.V. Ens 

Wat doen we om kennis te maken met voetbal? 
Om er achter te komen of jij voetballen ook leuk 

vindt, mag je bij ons maximaal vier keer gratis 
meetrainen. Je moet wel minimaal vijfenhalf jaar oud zijn. Na een paar 

keer trainen weten jij en je ouders wel of je het zó leuk vindt, dat je 
straks na de zomervakantie ook aan de competitie mee wilt doen. Wil je 

het proberen, vraag dan of je ouders je naam, adres, telefoonnummer en 
geboortedatum doorbellen of mailen naar Geert Wind 0527-253452 , 

gwind@planet.nl. Je mag dan 4 keer meetrainen. Komen kijken mag 
natuurlijk ook altijd! 

Kaboutervoetbal: 
Wat: voetbal trainen voor kinderen van 4 en 5 jaar. 

Wanneer: Eenmaal per maand 
Hiervoor kun je je opgeven bij Lia Broeders 253085, 

lia.broeders@hetnet.nl 

Wat doen we in normale trainingen? 
Er worden diverse speloefeningen gedaan, meestal 3 verschillende op één 

training en meestal sluiten we af met een onderlinge wedstrijd. In overleg 
met de leiders wordt gekeken welk aspect van de training extra aandacht 

verdient. Vanaf de D-pupillen (12 t/m13 jaar) is er een warming-up voor 

de training, bij de E- en F-pupillen (6 t/m 11 jaar) een warming-up in 
aangepaste vorm, zoals tikkertje of rondootje. Spelers worden op 

positieve wijze gestimuleerd, en er wordt ingegrepen bij ongeoorloofd 
taalgebruik en gecorrigeerd bij onbehoorlijk gedrag in welke vorm dan 

ook. 

Wanneer zijn de trainingen? 
Trainingen zijn vroeg in de avond. Afhankelijk van in welk team je speelt, 

zijn er 1 of 2 vaste avonden in de week. 

Wat is de vereniging? 

Op 28 juli 1951 werd een voetbalvereniging opgericht in Ens: Voetbal 
Vereniging Ens, kortweg v.v. Ens. Al snel na de oprichting kwam in Ens 

een tweede voetbalclub, N.O.P.-Boys. In de jaren ‘70 zijn de clubs 
samengegaan onder de naam S.V. Ens. 

Missie van S.V. Ens ; 
Het spelen en bevorderen van voetbal voor het hele gezin welke zowel op 

prestatieve als recreatieve wijze kan worden beoefend, rekening houdend 
met de normen en waarden die gelden op en buiten het veld. 

 

mailto:gwind@planet.nl
mailto:lia.broeders@hetnet.nl


 

 

 

Wat kost het? 
We maken binnen de vereniging onderscheid tussen spelende en niet-
spelende leden. Spelende leden zijn leden die als zodanig zijn aangemeld 

bij de KNVB en gerechtigd zijn uit te komen in officiële door de KNVB 
georganiseerde wedstrijden. 

Hoogte contributie vanaf 01-01-2014 

Contributie per kwartaal: 

Senioren 1e elftal:    57,20 incl.10,00 was/kleedgeld 

Senioren 2e elftal:    55,20 incl. 8,00 was/kleedgeld 

Senioren 3e elftal:    53,50 incl. 6,25 was/kleedgeld 

A junioren en dames:  37.05 incl. 5,00 was/kleedgeld 

B en C junioren:    30.15 incl. 5,00 was/kleedgeld 

D - E en F pupillen:   24.50 incl. 5,00 was/kleedgeld 

Recreanten, aspirant leden*  12.50 
Steunende leden    5.00 

*leden die (nog) geen competitie spelen 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van de afdeling veldvoetbal. 

Om te kunnen voetballen is het voldoende om sportkleding en 
voetbalschoenen te hebben . 

Hoe word ik lid? 
Op de site is een aanmeldformulier te downloaden, 

http://www.svensvoetbal.nl/ onder het kopje downloaden. Dit formulier 

na ondertekening inleveren bij Gert van Oosten, Vuurplaat 3, 8307 CJ 

Ens. 

Personen van 16 jaar en ouder, die zich willen aanmelden, moeten een 

duidelijk leesbaar kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart 

bijvoegen. Wil je eerst kennismaken, vraag dan of je ouders je naam, 
adres, telefoonnummer en geboortedatum doorbellen of mailen naar de 

Coördinator E-F van de Jeugdcommissie. Deze overlegt met de Technische 
commissie in welk team de speler komt. Mogelijk is er op dat moment 

geen plaats in een team en kan er alleen worden getraind. De Coördinator 
E-F is Geert Wind 0527-253452 , gwind@planet.nl. 

Namens het bestuur en trainers van S.V. Ens Voetbal, 

Klaas-Jan Loosman, Annemiek Waterman, Irene Buijsrogge  

www.svensvoetbal.nl  

http://www.svensvoetbal.nl/
mailto:gwind@planet.nl
http://www.svensvoetbal.nl/


 

 

 

Tot Slot 

Wanneer je aan het einde van dit boekje bent is het bijna zomervakantie 

en heb je kennis kunnen maken met sporten die er in Ens worden 

gegeven. We hopen dat jullie op een leuke manier kennis hebben kunnen 

maken met de verenigingen en de vele vrijwilligers en trainers die jullie in 

hun vrije tijd hebben laten proeven aan de sport.  

We hopen dat je veel plezier hebt gehad met het sporten tijdens schooltijd 

en dat we jullie snel terug zien op een van de sportclubs.  

Sporten is heel gezond en bovendien maak je vaak nieuwe vrienden bij 

een club. Sporten is ook altijd iets wat je kunt doen in je eentje of met 

andere kinderen.  

Sporten hoef je dus nooit te laten. We begrijpen dat het lidmaatschap van 

een sportclub altijd iets kost daarom op de volgende pagina nog wat 

informatie over subsidie voor leden van sportclubs. 

Vraag dus je ouders snel of je lid mag worden van de club die jou het 

leukste lijkt.  

 

Heel veel sportplezier!  

Namens, 

Spordorp Ens   Sportclubs     Bassischolen 

Marien van der Slikke  STG Ens    Het Lichtschip 

Bart Maljers   SV Ens Volleybal   Freerk Postmus 

Tineke Broeders   SV Ens Gymnastiek 

Gert van Oosten   SV Ens Voetbal   De Regenboog 

Rinette Snoek   TC Ens Tennis   Mark Wever 

Mike Griffioen 

Gerben Koldewijn        De Horizon 

        Peter Dekkers 

 

 

www.sportdorp-ens.nl       www.svens.eu 

     

http://www.sportdorp-ens.nl/
http://www.svens.eu/


 

 

 

Mee(r)doenbon gemeente Noordoostpolder 

Vanaf 1 januari 2011 heeft de gemeente een Mee[r]doenbon voor 

jongeren uit een gezin met een laag inkomen. Jongeren in de leeftijd van 

2 tot 18 worden door deze korting bon gestimuleerd om te gaan sporten, 

muziek te gaan spelen of een cursus te volgen. 

Er geldt een maximum bedrag van € 150,- per bon. 

 

Deze regeling is ook  bedoeld om mensen van 65 jaar en ouder de 

mogelijkheid te geven deel te nemen aan sportieve of sociaal culturele 

activiteiten. Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, dan 

kunt ook u een meedoen-bon aanvragen. 

Hier geldt een maximum bedrag van € 100,- per bon. 

Hoe werkt het? 

Inwoners met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) kunnen 

een  'aanvraagformulier meedoen’  invullen  

De gemeente controleert de inkomenseis  

De inwoner van de gemeente ontvangt de korting bon   

De inwoner levert de korting bon in bij de sportvereniging als betaling 

voor het lidmaatschap  

De sportvereniging stuurt de kortingsbonnen naar de gemeente.  

De gemeente betaalt aan de sportvereniging uit.  

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de gemeente 

Noordoostpolder of www.svens.eu 

 

 

  

 

 

http://www.svens.eu/

