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MEPPEL ACTIEF
ZET MEPPEL IN
BEWEGING
Sportteam Meppel Actief is werkzaam in de sectoren buurt, onderwijs en sport in de
gemeente Meppel. De drie combinatiefunctionarissen Stefan, Liane en Roxanne organiseren,
begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit. Ze geven indien gewenst een impuls aan
het lokale bewegingsonderwijs en zorgen voor een passend sport en beweegaanbod in de
wijk.

De combinatiefunctionarissen zijn in dienst van SportDrenthe maar zijn werkzaam in de
gemeente Meppel. Het sportteam Meppel Actief geeft uitvoering aan het jeugdsport beleid
en heeft als doelstelling om (basisschool) jeugd in de gemeente Meppel te stimuleren om
meer/blijvend te laten sporten en bewegen. Naast de drie combinatiefunctionarissen zijn er
altijd stagiaires van de Calo, HIS , Landstede en/of het CIOS die komen assisteren en ervaring
opdoen in het werkveld.
In deze glossy tonen we u een overzicht van onze werkzaamheden en kunt u lezen hoe
deze werkzaamheden hebben bijgedragen aan sport- en beweeggedrag, gezondheid en
leefbaarheid in de gemeente Meppel. Ook blikken we alvast vooruit op de toekomst.

Veel leesplezier.

Stefan Oostra (coördinator)
Liane van Elp
Roxanne Dekker
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ALS EEN KIND
IN MEPPEL
Wij willen er alles aan doen om onze samenleving steeds beter te maken. Wij hopen altijd
op het beste voor onze kinderen. Wij verwachten veel van de toekomst. Ouders willen vooral
dat hun kind opgroeit tot een sociaal mens. Omzien naar elkaar staat tegenwoordig zelfs in
de wet! Iedereen kan meedoen, moet zelfs meedoen! Daarbij is de inzet van Meppel Actief
onmisbaar.

Maar hoe leer je samen leven? Samenwerken, rekening houden met elkaar? Dat goede
gevoel willen we graag ontwikkelen, dat gunnen we onze jongeren. Onderwijs, opvang,
welzijn, verenigingen, organisatoren van evenementen; iedereen werkt daar van harte aan
mee. Professionals en vrijwilligers zetten zich in voor dit ene doel.

Meppel Actief speelt in het samenleven in de Meppeler buurten een belangrijke rol.

Leefbaarheid in de buurt; activiteiten voor onze jongeren dragen daar misschien nog wel
het meest aan bij. Dichtbij, voor een ieder herkenbaar. Dit is de basis van alle integratie, hier
ontmoet je elkaar in een ongedwongen sfeer. Als gewone, gezellige mensen, los van afkomst
of oordeel. Samen, praktisch voor dat mooie doel: toekomst voor onze kinderen.

In de buurt groeien relaties die ons karakter bepalen. Elkaar helpen, samen vooruit!
Zo simpel, zo ouderwets dat we er nooit over nadenken. Spelen, experimenteren,
met plezier vaardigheden ontdekken en opbouwen. Nog zonder plichten en zware
verantwoordelijkheden vanzelfsprekend genieten van een onbezorgde jeugd.

En waar genieten wij ouderen uiteindelijk het meest van? Van blije kinderen natuurlijk.
Waren we maar weer jong!

Koos de Vos
Wethouder van Meppel
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BELEIDSNOTITIE
SOCIAAL DOMEIN
GEMEENTE MEPPEL
Met sport en bewegen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen in het sociaal domein. Sport
en bewegen draagt bij aan participatie en verbinding. Denk aan kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen in een
armoedesituatie, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, mensen die onze cultuur
nog niet zo goed kennen en doordoor onvoldoende (kunnen) participeren in onze samenleving. Sporten en bewegen
heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen. Sport en bewegen is
gezond en draagt bij aan verbetering van de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Ook het aanbieden van een
sportief alternatief voor bepaalde groepen (bijv. overlast veroorzakende jongeren of eenzame ouderen) bevordert
de leefbaarheid. De combinatiefunctionarissen van Meppel Actief zorgen voor wijkgericht sportaanbod, verbinden
lokale partijen en ondersteunen sportverenigingen die open staan voor samenwerking met verschillende partijen
in wijken en die willen bijdragen aan maatschappelijke doelen. Daarnaast is wijksport en de sportvereniging een
vindplaats in het voorliggend veld. Meppel Actief heeft korte lijntjes met jeugdzorg en (school) maatschappelijk werk
en de CF’s van Meppel Actief zijn intermediair voor het Jeugdsportfonds. Meppel Actief wil in de toekomst graag
een grotere rol spelen in de nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein en wil daarom graag met een extra
combinatiefunctionaris sociaal domein het team versterken.

HENK DEN TOOM,
WIJK REGISSEUR BIJ DE
GEMEENTE MEPPEL
“Uit ervaring weten we dat het niet altijd eenvoudig is om kinderen en jongeren deel te
laten nemen aan activiteiten in de buurt. Meppel Actief heeft de formule gevonden om dat
wel voor elkaar te krijgen. Door de laagdrempelige sportactiviteiten spelen er nu kinderen
met elkaar die anders niet (met elkaar) zouden spelen of sporten. Deze spelende manier
van sporten is niet alleen gezond voor de kinderen, maar levert meer op. Kinderen krijgen
meer sociale contacten en kunnen oefenen om deze te verbeteren. Leren wat omgaan met
elkaar is en dat er regels nodig zijn om een spel leuk te maken.
Meppel Actief zit niet op een eiland. Zij betrekken scholen en verenigingen bij hun activiteiten en werken nauw samen.
Inmiddels is Meppel Actief in de verschillende wijken een begrip geworden, zowel bij de kinderen, hun ouders als de
verschillende organisaties.”
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MARGRIET VAN
NIEJENHUIS,
DOOMIJN
KINDEROPVANG
“In de afgelopen jaren is er een mooie samenwerking ontstaan tussen Doomijn
Kinderopvang en Meppel Actief. Dit geeft alle kinderen van Doomijn Kinderopvang de
mogelijkheid om op ontdekkingsreis te gaan binnen de sportwereld van Meppel en
omstreken. Zo maken kinderen tijdens de workshop Sporten als een prof kennis met allerlei
sport- en spelvormen, aangeboden door een docent van Meppel Actief. Een geliefde
activiteit bij veel bso’s van Doomijn in Meppel.
Ook nemen kinderen van Doomijn deel aan de sporttoernooien van Meppel Actief, die in iedere schoolvakantie
georganiseerd worden. Waar eerder het bso-bezoek deelname aan een toernooi belemmerde, is er nu een oplossing:
een Doomijn-team doet mee! Met groot succes; de kinderen en medewerkers genieten volop. En bij het laatste
toernooi won het Doomijn-team zelfs de fair-play prijs!

Meppel Actief ondersteunt Doomijn in de vorm van concrete activiteiten, maar ook bij het netwerken met
sportverenigingen in Meppel. Door het uitwisselen van informatie weet Doomijn de weg te vinden naar verenigingen
om samen activiteiten te ondernemen. Zo zijn er al leuke sport- en spelclinics tot stand gekomen op een aantal
Doomijn-locaties.”

DENNIS DONKER,
JONGERENWERKER STICHTING
WELZIJN MENSENWERK
“Meppel Actief zorgt in de wijk voor een positieve tijdsbesteding als het gaat om kansen die
geboden worden aan jongeren om in hun vrije tijd deel te nemen aan sportactiviteiten.“
•

Door erkenning en waardering van positief gedrag versterkt het sociaal gedrag

•

Ontwikkelen van sociale normen is belangrijk voor kinderen (duidelijke regels / grenzen)

•

Kinderen ontwikkelen zich door te sporten met en tegen kinderen

•

Hierdoor verbeteren ze hun emotionele competenties, je gevoelens herkennen en hoe reageer je in bepaalde situaties

5

COR HARTHOLT,
VAKLEERKRACHT EN GROEPSLEERKRACHT OP DE KONINGIN
BEATRIXSCHOOL EN KC TALENT
“Wij hebben als school een goede samenwerking met Meppel Actief en ik zie de
aanwezigheid van Meppel Actief echt als meerwaarde. Meppel Actief is regelmatig in en
om de school te vinden en zij kennen vele kinderen van onze school.
Het is een goede ontwikkeling dat er onder schooltijd en na schooltijd, van alles
te doen is op het gebied van sport en bewegen. Mede door
Meppel Actief komen kinderen in aanraking met vele soorten
sport. Sportteam Meppel Actief probeert af te stemmen op de
sportwensen van kinderen en komt met een veelzijdig aanbod.

Het team van combinatiefunctionarissen zet zich in, om sport en
bewegen te stimuleren! Ze organiseren onder andere toernooien,
naschools aanbod en pauze activiteiten. Ik krijg een goede indruk van de
organisatie en communicatie, en Meppel Actief is naar mijn idee echt een
‘begrip’ bij ons op school.”

EEN OUDER
“Mijn dochters doen iedere week mee aan de activiteiten van Meppel Actief. Het is goed
voor de sociale contacten. Mijn jongste dochter doet mee, omdat ze anders alleen maar op
de bank hangt en ‘niets te doen heeft’. Nu zijn de activiteiten van Meppel Actief een vast
onderdeel in de week en gaat ze er met veel plezier naar toe.
Ook de diverse activiteiten spreken aan. Een dochter vindt het moeilijk om iets te kiezen. Doordat er een erg
gevarieerd aanbod aan activiteiten is, maakt ze kennis met verschillende sporten en spelvarianten. Vaak spelen de
meiden dit thuis ook. Ook de WoMi-activiteiten (woensdagmiddag activiteiten) worden zeer enthousiast ontvangen.
Bijna ieder toernooi zijn de meiden erbij en zetten ze zich in. De prijs die je kunt winnen als je Fair Play winnaar bent,
vinden ze prachtig. Als ouder vind ik dit ook stimulerend. Zo letten de kinderen nog beter op hoe ze reageren op
elkaar en helpen ze mee opruimen.”
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ILNA HOEVEMAN,
ORANJE COMITÉ MEPPEL
“Sinds enkele jaren betrekt het Oranje Comité Meppel Actief bij haar festiviteiten op Koningsdag. Wij vinden
het erg belangrijk om een zo breed mogelijk programma aan te bieden aan de Meppeler bevolking en dan met
name aan de gezinnen met jonge kinderen. Naast kunst en cultuur is sport één van de thema’s. Aangezien de
combinatiefunctionarissen van Meppel Actief een begrip zijn bij de kinderen van de basisscholen is de samenwerking
eigenlijk een hele natuurlijke. Zij zijn herkenbaar (kleding) en maken van bewust bewegen en sport en spel een
belangrijk onderdeel op deze feestelijke dag.”

BEN LEUSINK,
BADMINTONVERENIGING
DE MEPPELER MEPPERS
“Badmintonclub Meppeler Meppers wil een breedtevereniging zijn voor de sport.
De vereniging is er voor degene die een shuttle wil slaan maar ook voor degene die
competitie wil spelen. We spelen in toernooien voor jong en oud. Omdat Meppeler
Meppers de breedte zoekt past de samenwerking met Meppel Actief erg goed. Wij zijn
graag van de partij bij elke gelegenheid waarbij inwoners van Meppel kennis kunnen
maken met badminton.
De afgelopen schooltoernooien, in het voorjaar georganiseerd door Meppel Actief, waren voor de kinderen en
daarmee ook voor Meppeler Meppers een groot succes. Tijdens het toernooi zijn er praktisch het maximale aantal
kinderen in de zaal en toch hoor je geen wanklank. Dit is een compliment voor de organisatie van Meppel Actief.”
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SASKIA DIJKHUIS,
WATERPOLO VERENIGING
MZPC DE REEST
“In 2015 zijn we voor het eerst in contact gekomen met Meppel Actief. Insteek hierbij was
het gezamenlijk organiseren van een schoolwaterpolo toernooi voor basisschool leerlingen.
Dit hebben we van beide kanten enthousiast met beide handen aangepakt.
De eerste editie vond plaats op 30 januari 2016 en was meteen een daverend succes.
80 kinderen van de groepen 3 tot en met 6 hebben met veel plezier gesnuffeld aan
waterpolo.
Ook voor MZPC De Reest was dit een erg leuke ervaring. Daardoor is meteen besloten om ook een 2e editie te
organiseren. De 2e editie vond plaats op 21 januari 2017 en heeft het succes van 2016 ruimschoots overtroffen. Maar
liefst 160 kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben met groot enthousiasme deelgenomen.

De medewerkers van Meppel Actief zijn enorm bevlogen en niets is hun te gek. Wij (MZPC De Reest) vinden het erg
fijn om met hen samen te kunnen werken. Zonder hen was schoolwaterpolo nooit van de grond gekomen!

We hebben samen met Meppel Actief inmiddels ook verkennende contacten uitgezet om schoolwaterpolo uit te
kunnen rollen naar de hele provincie Drenthe ten einde een regionale finale te kunnen realiseren. Waterpolo is een
relatief kleine sport in Nederland en uit ervaring weten we dat veel kinderen deze sport wel erg leuk vinden.”
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WIJKSPORT
Met de wijksport activiteiten wil sportteam Meppel Actief kinderen stimuleren
om meer en/of blijvend te gaan sporten en bewegen. Met de wijksport wordt
gestreefd om kinderen in hun directe leefomgeving (dicht bij school en huis)
te stimuleren om te bewegen en samen te spelen. Met het aanbieden van
de activiteiten wordt de gezonde (beweeg) leefstijl gestimuleerd en worden
kinderen geprikkeld om (meer) gebruik te maken van de sportfaciliteiten op
wijkniveau. Met de wijkgerichte aanpak geeft sportteam Meppel Actief een
stimulans aan de sociale samenhang in de wijk.

ONDERZOEKSGEGEVENS SPORTDEELNAME
Om de twee jaar wordt er door sportteam Meppel Actief een sportbehoefte
en deelname onderzoek afgenomen onder alle basisschoolkinderen uit
groep 5 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente Meppel. Uit onderzoek
is gebleken dat het percentage sportende kinderen in verenigingsverband
van 2012 tot 2016 is toegenomen.

Deelnemers naschoolse trainingen

2012		

2013		

2016

(per sport) resultaten eerste half jaar 2017
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Nijeveen

Oosterboer

2012

Meppel centrum

2013

Koedijkslanden

Haveltermade

2016

Nijeveen				94%		94% (-)
Oosterboer			88%		91% (+3%)
Meppel centrum

87%				

86% (-1%)

Koedijkslanden			78%		80% (+2%)
Haveltermade			65%		71% (+6%)
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STATISTIEKEN
•

beweegmomenten

In 2015-2016 zijn er 228 naschoolse wijksport
momenten georganiseerd, waar 3.814 keer
kinderen hebben gesport.

Contactmomenten
(gemiddeld p/w - 2015-2016)
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•

waar en wanneer Wijksport Meppel Actief

WIJK
Meppel Centrum
Berggierslanden
Haveltermade
Oosterboer
Haveltermade
Koedijkslanden

DAG
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

TIJD
15.00 – 16.00 uur
15.30 – 16.30 uur
16.00 – 17.00 uur
16.00 – 17.00 uur
13.30 – 15.00 uur
15.30 – 16.30 uur

LOCATIE
Gymzaal KC Stadskwartier
Grasveld aan de Ereprijs
Sporthal de Aanloop
Gymzaal Oosterboerschool
Troelstraplein
Sporthal de Aanloop

Let op ! Activiteiten zijn gratis en gaan in schoolvakanties NIET door!
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Joep (10 jaar):
‘‘Buitenspelen met
andere kinderen’’

WAT MAAKT MEPPEL
ACTIEF SPECIAAL?
Ervaring van de deelnemers

Dennis (9 jaar):
‘‘Omdat sporten
gewoon héél erg
leuk is’’

Abdessamad
(9 jaar):
‘‘Bij Meppel Actief
doen we verschillende
sporten, is het
gezellig, kunnen we
gratis sporten ’’

Cruz (9 jaar):
‘‘Er zijn altijd
leuke juffen,
meesters,
kinderen en
spellen’’
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PEC STREETLEAGUE

ONDERSTEUNING BASISONDERWIJS

In oktober en november 2016 heeft sportteam

•

Meppel Actief in samenwerking met de gemeente

op alle 16 basisscholen in de gemeente

Meppel, stichting Welzijn Mensenwerk en PEC

Meppel. Met de sportieve pauze activiteit

Zwolle een pilot van de PEC Zwolle streetleague

probeert sportteam Meppel Actief kinderen te

Meppel georganiseerd. De PEC Zwolle

stimuleren om in de ‘kleine’ pauze te bewegen.

streetleague Meppel is een voetbalcompetitie

Uit onderzoek blijkt dat sporten en bewegen

voor jeugd waarin wijken, buurten en/of scholen

leidt tot betere leerprestaties. Meppel Actief

uit de gemeente Meppel tegen elkaar voetballen.

biedt in 3 weken een veelzijdig aanbod, waar

Naast het winnen van wedstrijden, kunnen teams

kinderen zelfstandig een vervolg aan kunnen

extra punten (likes) verdienen. Dit kan door je

geven. Daarnaast proberen wij de school te

als team zijnde in te zetten voor je eigen wijk.

inspireren met nieuwe spel en sportvormen die

Door bijvoorbeeld afval op te ruimen in je eigen

laagdrempelig aangeboden kunnen worden.

Sportieve pauze activiteiten

wijk, het voetbalveldje te onderhouden en/
of boodschappen te doen voor een oude(re)

•

Specifieke ondersteuningstrajecten gymles

buurvrouw.

Op aanvraag organiseert de combinatiefunctionaris een ondersteuningstraject voor

Na evaluatie van de pilot, is er met de

groepsleerkrachten tijdens gymlessen. Om

samenwerkingspartners een plan van aanpak voor

gezamenlijk het bewegingsonderwijs een impuls

continuering geschreven en ingediend bij de

te geven.

gemeente Meppel.
•

thema maanden

in 2016
Survival op de baan
Op 14 basisscholen in de gemeente Meppel voor
kinderen uit groep 7 en 8.

Pietengymnastiek
Op alle (16) basisscholen in de gemeente Meppel
voor kinderen uit groep 1 t/m 3.
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SPORTTOERNOOIEN

Met de organisatie van de sporttoernooien
heeft Meppel Actief als doel om een specifieke
sport / sportvereniging een platform te geven.
Hoofddoel is om kinderen in beweging te krijgen
en deelnemers een sportieve en onvergetelijke
dag te bezorgen. Met de organisatie van de
toernooien stimuleert Meppel Actief de gezonde
leefstijl, ondersteunt sportverenigingen en
geeft een structureel sportief karakter aan de
schoolvakanties en naschoolse situaties.

Deelnemers sporttoernooien
(2011-2016)
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BETROKKEN SPORTVERENIGINGEN
Trefbal toernooi : Meppel AZ Handbal
Basketbal toernooi : Red Giants
Waterpolo toernooi : MZPC de Reest
Volleybal toernooi : Meppel AZ Volleybal
Badminton toernooi : Meppeler Meppers
Knotshockey toernooi : MHV
Running Day : AV de Sprinter
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VERENIGINGSONDERSTEUNING
• MVKT : deelname van 9 verenigingen, met als resultaat 275 nieuwe vrijwilligers!
• POD Sport : pilot project start in 2017!

Sportbeoefening onder begeleiding van gekwalificeerd kader staat garant voor een kwalitatief
goede en verantwoorde sportbeoefening. Betere pedagogische begeleiding van de jeugd zorgt
voor minder sportblessures en leukere sportlessen en bevordert een leven lang sporten. Goed kader
vormt de jeugd ook als het gaat om het bijbrengen van normen en waarden. Goed kader kan ook die
belangrijke signaalfunctie zijn in het voorliggende veld van het sociaal domein. Om dit allemaal te
kunnen realiseren is er voldoende opgeleid sporttechnisch en arbitraal kader nodig. Aandacht voor
het werven, opleiden en behouden van kader in de sport is daarom van belang. Om hier inhoud aan
te geven worden sportverenigingen ondersteund bij de implementatie van diensten en producten
die de kwaliteit van sportverenigingen vergroot en/of hen ontzorgt, zoals bijv. ‘Meer Vrijwilligers in
Korte Tijd”. Ook het (laten) begeleiden van verenigingen van beleidsplan tot en met het introduceren
en implementeren van een vernieuwend sport- en beweegaanbod is een ontwikkeling.
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SPORTTEAM
MEPPEL ACTIEF,
ZET MENSEN IN
BEWEGING

SPORTIMPULS
‘SCHOOLACTIEVE
VERENIGINGEN’
Vanaf februari 2017 wordt er gedurende 2 jaar in het kader van de door ZonMw/
VWS toegewezen sportimpulsaanvraag ‘schoolactieve verenigingen’ een
vernieuwend sport kennismakingsprogramma georganiseerd voor kinderen van OBS
de Woldstroom, de Koningin Beatrixschool en KC Talent.

Voor kinderen van deze basisscholen wordt de ideale sport kennismakingslijn georganiseerd.
Sportverenigingen uit de gemeente Meppel hebben nog altijd de mogelijkheid om te participeren
in het programma en kinderen hiermee te interesseren in hun tak van sport en vereniging.

Deelnemers naschoolse trainingen

VERENIGINGEN DIE TOT MAART 2017
HEBBEN GEPARTICIPEERD

(per sport) resultaten eerste half jaar 2017

•

FC Meppel gymnastiek (hoofdaanvrager)

•

Meppeler Meppers (hoofdaanvrager)

•

Stichting Sonkei

80
74
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Lidmaatschap sportvereniging

40

(deelnemers naschoolse traingen)

Geen lid
Lid

35%
65%
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0
Freerunning

Badminton

Judo

15

Sportmarkt(en)

Koningsspelen,

Koningsdag

Meppel City Run

Fiets4daagse

16

Meppel City
Swim

Sinterklaas

Nationale
Sportweek

EVENEMENTEN
Sportteam Meppel Actief werkt samen met vele lokale initiatieven in de gemeente
Meppel. Bij verschillende (sport) evenementen worden lokale sportaanbieders of
organisatoren ondersteund. In samenwerking met de organisatoren geven de
combinatiefunctionarissen een passende impuls aan het evenement.

Donderdag
Meppeldagen
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SAMENW

ERKINGS
PARTNER
S
MEPPEL A
CTIEF

•

PCBO Meppel

•

PROMES

•

Reestoeverschool (in het kader van TSA)

•

Sportaanbieders / verenigingen in de gemeente Meppel

•

KBS de Plataan, Calvijnschool, CBS de Wel, Toermalijn

•

Doomijn kinderopvang

•

Stichting Welzijn Mensenwerk

•

Fiets4daagse

•

Donderdag Meppeldagen

•

Gemeente Meppel

•

NOC*NSF

•

Zon Mw

•

JOGG.nl

•

SportDrenthe
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JOGG MEPPEL
In de gemeente Meppel wordt er in de nieuwe
beleidsnotitie Sociaal Domein de verbinding gelegd
tussen volksgezondheid, WMO en sport. Gezondheid kan
een bijdrage leveren aan de doelstellingen van andere
beleidssectoren: gezonde kinderen kunnen beter leren,
gezonde inwoners kunnen eerder dan ongezonde mensen
aan het werk of op andere fronten deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Voorbeelden hiervan zijn de Gezonde
school, het verbinden van gezondheidsbeleid met sport en
bewegen, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), ‘Geweldige
Wijk’ (een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden bij
kansarme gezinnen) en het Nationaal Programma Preventie ‘Alles
is gezondheid’.

JOGG heeft geïnvesteerd in gezonde leefstijl door het verzorgen
van voorlichtingen en het delen van good practices. In de
afgelopen drie schooljaren is er door een JOGG Team Meppel
met studenten van de Hanzehogeschool voor Sportstudies bij veel
activiteiten in Meppel gezonde leefstijl, gezonde traktaties en de
campagnes Drink Water, Gratis Bewegen en “Groente, zet je tanden
erin” onder de aandacht gebracht.
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Volg jij sportteam Meppel Actief al via social media?
Volg en like ons!
@meppel_actief
/sportteam Meppel Actief

Stefan Oostra (coördinator) | soostra.cf.meppel@sportdrenthe.nl
Liane van Elp | lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl
Roxanne Dekker | r.dekker.cf@sportdrenthe.nl

Dit is een uitgave van SportDrenthe. Publicatie: 2017
drukwerk: ruigrokmedia, vormgeving: studioruigrok

