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1. PRIJSVRAAG ‘De groenste sportclub van Overijssel’  
 

De provincie organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Prijsvraag Groen, Groener, Groenst. Deze 

vijfde editie staat in het teken van vergroening van de directe leefomgeving: ‘De Groenste sportclub 

van Overijssel’. Alle sportclubs in Overijssel konden zich inschrijven om mee te dingen naar de drie 

geldprijzen voor  ‘Het groenste sportclub van Overijssel’.  

Ook uw sportclub heeft zich ingeschreven voor de prijsvraag en is geselecteerd voor de groep van 10 

deelnemende sportclubs. Dit betekent dat u aan de slag kunt met een voorstel voor vergroening van 

uw sportclub. Wij ondersteunen u daarbij. In deze infofolder vindt u meer informatie over het traject 

van de prijsvraag.  

 

Wat bedoelen we met een ‘groene sportclub’ 

Een groene sportclub is een sportclub, waar in en om de sportclub ruimte is voor insecten, dieren & 

planten en waar een groene oplossing gevonden is voor klimaatproblemen.  

 

Prijsuitreiking 

Tijdens de feestelijke finale worden de voorstellen van de 10 finalisten gepresenteerd. Een 

deskundigen- en een publieksjury beoordelen de voorstellen. De drie beste voorstellen winnen een 

geldbedrag om de sportclub in 2020/2021 ook daadwerkelijk te vergroenen. 

 

Meer informatie over ‘Vergroening steden en dorpen’ 

Wilt u meer weten over het vergroenen van sportclubs? Op o.a. de onderstaande websites is meer 

informatie te vinden. We bieden hiermee wel veel informatie aan: kijk daarom kritisch welke 

informatie voor jullie handig is.  

 Sportparken en biodiversiteit  

https://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/publicaties/NL/SW6-2012_Visser.pdf 

https://www.greenkeeper.nl/upload/documenten/3.1_jan_dirk_buizer_-

_de_waarde_van_sportvelden_voor_het_stedelijk_klimaat.pdf   

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/f17240fc-769e-46bb-ae77-1b1b668ad0c9.pdf 

 

 Van tegels naar groen: 

https://www.operatiesteenbreek.nl/ 

http://delevendetuin.nl/ 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_ 

 Vergroenen van gebouwen, daken en gevels: 

https://www.natuurvoorelkaar.nl/media/uploads/Natuurinclusief%20bouwen(1).pdf 

https://www.checklistgroenbouwen.nl/ 

https://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/publicaties/NL/SW6-2012_Visser.pdf
https://www.greenkeeper.nl/upload/documenten/3.1_jan_dirk_buizer_-_de_waarde_van_sportvelden_voor_het_stedelijk_klimaat.pdf
https://www.greenkeeper.nl/upload/documenten/3.1_jan_dirk_buizer_-_de_waarde_van_sportvelden_voor_het_stedelijk_klimaat.pdf
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/f17240fc-769e-46bb-ae77-1b1b668ad0c9.pdf
https://www.operatiesteenbreek.nl/
http://delevendetuin.nl/
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https://www.bouwnatuurinclusief.nl/ 

https://www.groenbovenalles.nl/   

https://www.stadszaken.nl/ruimte/groen/1079/natuurinclusief-bouwen-met-deze-40-

punten 

 Maatregelen voor dieren en insecten in de tuin en sportclub: 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting 

https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/  

 

 Groen voor kinderen: 

https://springzaad.nl/ 

https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/ik-wil-een-speelplek-redden-of-maken 

 Organiseren groen buurtinitiatieven: 

https://www.groenbezig.nl/groepen/groeneloperoverijssel 

www.groenbezig.nl 

 Klimaatbestendigheid 

https://www.wdodelta.nl/waterthema/klimaat-actief-0/bekijk-alle-klimaat/ 

 Overlast eikenprocessierups 

https://www.natuurvoorelkaar.nl/media/uploads/191003%20PO-NVE-Uitzwaaikaart-Rups-

A4-HR.pdf 

 

En mochten we nog nuttige en interessante sites tegenkomen, dan zullen we deze in de loop van de 

wedstrijd naar u sturen.   

https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.groenbovenalles.nl/
https://www.stadszaken.nl/ruimte/groen/1079/natuurinclusief-bouwen-met-deze-40-
https://www.stadszaken.nl/ruimte/groen/1079/natuurinclusief-bouwen-met-deze-40-
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/
https://springzaad.nl/
https://www.groenbezig.nl/groepen/groeneloperoverijssel
https://www.wdodelta.nl/waterthema/klimaat-actief-0/bekijk-alle-klimaat/
https://www.natuurvoorelkaar.nl/media/uploads/191003%20PO-NVE-Uitzwaaikaart-Rups-A4-HR.pdf
https://www.natuurvoorelkaar.nl/media/uploads/191003%20PO-NVE-Uitzwaaikaart-Rups-A4-HR.pdf
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2. BELANGRIJKE DATA EN PLANNING 
 

We hebben wat belangrijke momenten voor u op een rijtje gezet. 

Startbijeenkomst (één moment tussen 16 april en 1 mei) 

De prijsvraag trapt af met een startbijeenkomst, hier krijg u alle informatie die u nodig heeft om te 

starten met uw voorstel. U maakt een afspraak met de procesbegeleider en u kunt alvast inspiratie 

opdoen.  

Hiervoor wordt een digitale vergadering met uw sportclub georganiseerd.  

Uitwerking voorstel voor vergroening van de sportclub (vanaf de startbijeenkomst tot en met 24 

juni) 

Vanaf de startbijeenkomst tot en met 24 juni kunt u werken aan uw plan. Dit hoeft u niet alleen te 

doen. Samen met uw sportclub en een procesondersteuner komt u tot een visueel uitgewerkt 

voorstel. Waarschijnlijk heeft u tussendoor vragen. Misschien wilt u weten hoe u het beste met 

wateroverlast kunt omgaan of wilt u een specifieke vlinder in uw sportclub. Zulke vragen kunt u in de 

deze periode doorgeven aan uw procesbegeleider. Hij of zij geeft deze vragen door aan ons als 

provincie. We vragen deskundigen om advies, en kunnen uw antwoord daarna beantwoorden. 

Upload voorstel (24 juni) 

Voor of op 24 juni dient u uw voorstel in te dienen. Deze mag per mail en wetransfer.com naar het 

mailadres hj.ensink@overijssel.nl worden gestuurd. Wij zorgen ervoor dat uw plan op de website van 

Natuurvoorelkaar.nl komt te staan. 

Juryberaad (27 juni – 1 juli) 

Tussen 27 juni en 1 juli bekijkt en beoordeelt zowel de deskundigenjury als de publieksjury de 

inzendingen.  

De finale (3 juli) 

Onze inzet is om de finale op 3 juli plaats te laten vinden. Naast de deskundigenjury, is er ook een 

publieksjury: u kunt zelf andere sportclubs punten geven. U kunt dus stemmen op uw favoriete 

sportclub! Maar…..dit mag natuurlijk niet uw eigen sportclub zijn. 

Afronding van de prijsvraag (na 3 juli) 

Alle geselecteerde sportclubs ontvangen na afloop van de prijsvraag een kort en bondig juryrapport 

van de deskundigenjury. 

Met winnende sportclubs zal er een afspraak worden gemaakt om o.a. te bespreken hoe het 

prijzengeld bij de sportclub komt en hoe de sportclub de slag naar uitvoering kan maken.  

 

 

  

mailto:hj.ensink@overijssel.nl
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3. INVULLING BEGELEIDING 
 

Procesondersteuners 

Wij hebben IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en het Oversticht gevraagd u te begeleiden 

tijdens de prijsvraag. Zij hebben hiervoor een gezamenlijk projectteam van procesondersteuners 

gevormd. Eén van procesondersteuners zal u helpen om tot een goed voorstel te komen.    

Concrete ondersteuning per sportclub 

De ondersteuning per sportclub bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Intakesessie  

De intakesessie vindt plaats tijdens de startbijeenkomst. U heeft een eerste kennismaking met 

uw procesbegeleider.  

 

2. Eerste kennismaking met de sportclub via een infofilmpje (indien mogelijk)  

De procesbegeleider neemt kennis van uw sportclub en loopt met u digitaal de sportclub door 

om een beeld te krijgen van de situatie. Deze kennismaking wordt gecombineerd met de eerste 

begeleidingssessie. 

 

3. Twee begeleidingssessies per sportclub 

De twee sessies met de procesondersteuner vinden plaats in april, mei of juni. In deze sessies 

zullen de belangrijkste onderwerpen voor een goed voorstel de aandacht krijgen. U stemt met 

uw procesondersteuner af hoe deze sessie ingevuld worden.  

4. Vragen voor deskundigen 

Vragen die om een bepaalde deskundigheid vragen, kunt u doorgeven aan de 

procesondersteuner. Hij/zij geeft deze door aan het provinciale team, die de juiste deskundige bij 

uw vraag gaat zoeken.  

 

5. Verder tussendoor 

Telefonisch contact, advies over proces, begeleiding bij uploaden van definitieve indiening. Dit 

soort zaken kunt u allemaal bij uw procesbegeleider kwijt.  

 

Eigen inzet 

Maar niet alles kan in deze begeleidingssessies al helemaal worden uitgewerkt. Daarom is het 

verstandig rekening te houden met extra tijd van het sportclubteam buiten deze sessies om. Want 

natuurlijk wil uw sportclub aan het eind van het traject met een goed voorstel voor de dag komen, 

zodat serieus kan worden meegestreden om één van de drie prijzen. 

Ook adviseren we u om tussentijds eens een verkennend gesprek met de gemeente te houden: zij 

kunnen u goed adviseren over wat aandachtpunten zijn. U kunt bijvoorbeeld een medewerker van de 

gemeente uitnodigen voor de begeleidingssessies. 
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4. DESKUNDIGENADVIES 
 

Het is voor u waarschijnlijk nieuw om bezig te zijn met het vergroenen van uw sportclub. Wij 

snappen dan ook dat u veel vragen kan hebben. Dat kunnen allerlei vragen zijn, zoals: 

- Hoe kan ik waterlast in mijn sportclub verminderen; 

- Hoe maak ik een natuurlijke speelmogelijkheden in mijn sportclub; 

- Hoe zorg ik er voor dan die vlinder zich laat zien in mijn sportclub; 

- Waar zorg ik voor verkoeling in mijn sportclub. 

Voor sommige van die vragen kunt u terecht bij uw procesondersteuner, maar hij of zij zal niet alle 

vragen kunnen beantwoorden. Voor deze vragen benaderen wij onze deskundigen. Zo hebben we bij 

de provincie deskundigen, maar kijken we ook buiten de provincie. Bij waterschappen, 

vrijwilligersorganisaties of natuurorganisaties. 

Vanaf de startbijeenkomst kunt u die vragen doorgeven uw procesondersteuner. Wij verzamelen uw 

vragen en zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden. Omdat we soms afhankelijk zijn van andere 

organisaties, adviseren we de vragen zo spoedig mogelijk door te geven. 
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5. INFORMATIE OVER HET TE OP TE STELLEN VOORSTEL 
 

Waar moet u uw voorstel indienen: 

- Versturen naar mailadres hj.ensink@overijssel.nl; 

- Voor grote bestanden mag ook gebruik gemaakt worden van wetransfer.com;  

- We kijken of we het toezenden van grote bestanden nog op een andere manier kunnen 

ondersteunen; 

- Uw voorstel moet uiterlijk woensdag 24 juni 23:59 uur opgestuurd zijn. Daarna sluit de 

inzending.  

Wat moet u indienen: 

- Een voorstel voor vergroening van uw sportclub: dit kan ook een aanzet tot een ontwerp met 

legenda zijn;  

- Toelichting visie en voorstel: denk aan de aandachtpunten voor de jury op basis van de 

volgende punten/clusters: 

o Visie 

o Waar moest rekening mee gehouden worden: eisen leden, nutsvoorzieningen in de 

sportclub en dergelijke.  

o Mate van vergroening: eventueel in cijfers (zoveel oppervlakte verharding maakt 

plaats voor groen). 

o Op welke manier wil de sportclub vergroenen 

o Beschrijf het participatieproces: wie waren er betrokken bij het vormen van dit plan? 

o Uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud: hoe wil de sportclub, bij het eventueel 

winnen van de prijs, het plan uitvoeren, beheren en onderhouden.  

- Zie bijlage 1 voor alle vragen, die in het format aan de orde komen. 

- Zie bijlage 2 voor de beoordelingscriteria op basis waarvan de deskundigenjury de upload 

gaat beoordelen. 

Aandachtspunten voor de upload 

- Hou het kort en bondig: ga uit van maximaal drie A4.  

- Videopitch toevoegen is natuurlijk mogelijk! Houd er wel rekening mee dat de jury alleen 

naar de 1e minuut kijkt. Een video met een langere looptijd is dus mogelijk, maar de 

deskundigenjury zal alleen naar de 1e minuut kijken.  

- Fotobestanden: Het is mogelijk om fotobestanden toe te voegen. Hiervoor geldt dat er 8 

bestanden toegevoegd kunnen worden. 

 

 

 

  

mailto:hj.ensink@overijssel.nl
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6. FINALEBIJEENKOMST 
 

De finalebijeenkomst vindt plaats op 3 juli 2020.  U ontvangt nog meer informatie over de 

finalebijeenkomst. Nu is de kans groot dat het niet mogelijk is om een ‘live’ bijeenkomst te organiseren. 

Voorlopig gaan we uit van een digitaal alternatief. We zullen u daar zo spoedig mogelijk over 

informeren.  

Van tevoren wordt  uw plan op de volgende wijze beoordeeld.  

Deskundigenjury bepaalt voor 50% de score  

De deskundigenjury zal aan de hand van beoordelingscriteria bepalen welke 10 voorstellen beoordelen 

en van punten voorzien. Deze beoordelingscriteria staan in bijlage 1. De deskundigen beoordelen de 

sportclubs op basis van de ingezonden voorstellen. Op de finalebijeenkomst maken zij de uitslag 

bekend. 

 

De deskundigenjury zijn we nog aan het samenstellen.  

 

De publieksjury bepaalt voor 50% de score  

Uw sportclub maakt deel uit van de publieksjury. Via de website gaat u alle voorstellen, behalve uw 

eigen voorstel, beoordelen en van punten voorzien.  

Half juni ontvangt u alle informatie over hoe u de plannen moet beoordelen.  
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7. Hoe en wat prijzengeld 
 

 

Hoe in het voorstel om te gaan met het prijzengeld 

 Ga in de eerste plaats uit van het eigen plan voor het vergroenen van de sportclub, zonder 

gelijk rekening te houden met het prijzengeld. 

 Maar we willen wel graag weten welke onderdelen met het prijzengeld worden uitgevoerd. 

 Ook is het sowieso aan te raden om een  (grove) raming van de kosten maken. Dit is een 

goede toets voor hoe realistisch de plannen voor vergroening zijn.  

 In het format worden onder andere de volgende twee vragen gesteld:  

o Hebben jullie al een globale raming van de kosten kunnen maken, zo ja wat is het 

benodigde bedrag om dit plan uit te voeren.  

o Mochten jullie de 1e prijs winnen: welke onderdelen van het plan gaan jullie dan in 

ieder geval uitvoeren met het prijzengeld.  

 

Nadere informatie over besteding prijzengeld: 

 Het overgrote deel van het prijzengeld moet besteed worden aan daadwerkelijke 

vergroening van de sportclub.  

 Van het prijzengeld mag een beperkt deel aan proces- of ontwerpondersteuning besteedt 

worden: Maximaal 20% van het prijzengeld. Maar dit betekent wel dat er een kleiner bedrag 

overblijft om het plan te realiseren.  

 Mocht de daadwerkelijke uitvoering van het voorstel van de winnende sportclub veel lager 

uitvallen dan het beschikbare prijzengeld: dan gaan we met de winnende sportclub in 

overleg over of het plan nog uitgebreid kan worden. 
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BIJLAGE 1 – VRAGEN IN DE UPLOAD 
 

In uw plan willen graag de volgende punten terug zien: 

1. Uitgangspunt voor vergroening 

- Wat is de visie/aanleiding voor de vergroening van de sportclub. 

- Waar moest rekening mee gehouden worden. 

 

2. Hoe ziet het vergroeningsvoorstel eruit 

- Mate van vergroening sportclub: hoeveel groen komt erbij. 

- Wat voor type groen wilt u aanleggen. 

- Waar wordt groen aangelegd. 

- Heeft het groen ook een functie voor de sportclub. 

- Bovenstaande punten kunnen ook toegelicht worden met een schetsontwerp. 

 

3. Biodiversiteit 

- Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de sportclub aantrekkelijk wordt voor planten, dieren 

en insecten.  

- Wordt er bij het toekomstig beheer van de sportclub ook rekening gehouden met goede 

condities voor planten en dieren. 

 

4. Proces opstellen voorstel 

- Hoe zijn de leden van de sportclub betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel. 

- Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken en op welke manier. 

- Heeft u al overleg gevoerd en/of al afspraken gemaakt met uw gemeente over de 

vergroening in uw sportclub. 

 

5. Uitvoerbaarheid, Beheer en onderhoud 

- Hoe wordt de sportclub, na uitvoering vergroening, beheerd en door wie. 

- Gaan de leden van de sportclub zich inzetten voor de uitvoering, beheer en onderhoud van 

de vergroening van de sportclub en op welke manier. 

- Heeft u al een inschatting kunnen maken of het prijzengeld genoeg voor het realiseren van 

het plan.  

- Welke onderdelen gaat u in ieder geval uitvoeren als u de 1e prijs wint.  

- Is er ook aanvullende financiering of bijdrage op andere wijze (materiaal, inzet) beschikbaar. 

 

6. Ook goed voor 

- Biedt uw plan ook kansen voor andere onderwerpen: tegengaan 

klimaateffecten/wateroverlast, spelen/ontmoeting in het groen en dergelijke.   
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BIJLAGE 2 – BEOORDELINGSCRITERIA 
 

 

 

BEOORDELINGSCRITERIUM
Weging voor 

eindtotaal
Score

HET ONTWERP 

Mate van vergroening (voor/na) 30% 1-5 punten
Creativiteit van het ontwerp: zijn er creatieve oplossingen bedacht 

om meer groen te realiseren

Afwisseling type groen: gras, kruid, struik, boom

Mate waarin sportclub het groen en aandacht hiervoor integreert 

in haar activiteiten en sport evenementen

Mate van beleefbaarheid van groen in relatie tot sportclub: 

kijkgroen, struingroen, eetgroen, speelgroen etc.

BIODIVERSITEIT

De sportclub biedt een goed leefklimaat voor planten en dieren.  30% 1-5 punten
Beplanting: inheems, bevorderen biodiversiteit

Aanvullende maatregelen voor biodiversiteit en de 

aandachtssoorten van Overijssel etc. 

Beheermaatregelen t.b.v. biodiversiteit

Goed voorbeeld: Creativiteit en zichtbaarheid van de maatregelen

PROCES OPSTELLEN ONTWERP

Mate van betrokkenheid van de leden van de sportclub 20% 1-5 punten
Mate ver betrokkenheid van de gemeente

Betrokkenheid buurt en andere partijen in het proces. Zijn er 

andere partijen betrokken? Bij het planproces, realisatie, 

onderhoud?

UITVOERBAARHEID, BEHEER EN ONDERHOUD

Beheer: visie en hoe geborgd? 20% 1-5 punten
 Uitvoerbaarheid: inschatting van praktische uit voerbaarheid

Inschatting kosten, eventuele extra financiering (extra geld waar 

aan te vragen?) en tijdpad/ fasering.

Inzet van de sportclub zelf bij uitvoering, beheer, onderhoud en 

inzet eigen terrein. 


