GESCHIEDENIS STICHTING SPORTEVENEMENTEN HELLENDOORN-NIJVERDAL
OORSPRONG:
Sinds jaar en dag worden er in de gemeente Hellendoorn sportevenementen georganiseerd. In de loop der tijden vonden de
organisatoren van deze evenementen financiële ondersteuning van hun activiteit door het zoeken van sponsoren bij de
plaatselijke ondernemers. Door de toename van het aantal evenementen nam de belasting van de gemeente Hellendoorn en
van die ondernemers toe door een voortdurende vraag om ondersteuning.

In 1999 kwam voor de eerste maal de Profronde van Nederland (wielrennen) naar
Nijverdal. Dat was tot op dat moment het omvangrijkste evenement in de gemeente
Hellendoorn. De financiële druk voor organisator, gemeente en ondernemers was
nog nimmer zo groot geweest. Dit bleek uiteindelijk de reden om de handen ineen te
slaan en gezamenlijk garant te staan voor een goede afwikkeling van deze
organisatie. Initiatiefnemers waren destijds Anno Bakker (wethouder gemeente
Hellendoorn), Joop van Keulen (Van Keulen Interieurbouw), Herman Eggink
(Rabobank), en Joop van Nijen (Ballast-Nedam). Dit leidde uiteindelijk tot de
oprichting van de STICHTING SPORTEVENEMENTEN HELLENDOORN-NIJVERDAL
(SSHN).

Op 1 juni 2001 werd de stichting via de notaris officieel rechtspersoon. Ondertekenaars van de notariële acte waren Joop van
Keulen, Joop van Nijen (voorzitter) en Herald Vos (secretaris/penningmeester). Tussen 2001 en 2005 leed de SSHN een slapend
bestuurlijk bestaan.

In 2004 werd de Profronde van Nederland ENECO-TOUR opnieuw door de stichting ondersteund. Op dat moment werd
duidelijk, dat de SSHN uit haar slapende bestaan moest worden gewekt. Om de stichting meer bekendheid te geven werden
diverse media ingeschakeld. Tijdens een bijzondere bijeenkomst discussieerden BN’ers, waarbij de ‘N’ staat voor zowel
Nijverdalse als Nederlandse bekende mensen uit de sportwereld over de doorstart van de SSHN en de
sponsorwervingmogelijkheden waarover de stichting zou kunnen beschikken. Onder leiding van de journalist Han Pape,
werkten o.a. Jan Mulder, Rob Harmeling, Hans Galgenbeld, Henk Poorte, Karin Kuipers en ‘mistery guest’ Marti ten Kate aan
een gedegen doorstartplan. Dit leverde nog een aardige anekdote op waarover nog lang zou worden gesproken.

Ondernemend Nijverdal daagde Jan Mulder uit om tijdens een
avonduitzending van het bekende televisieprogramma Barend &
Van Dorp, de naam van de stichting en de gemeente uitvoerig te
noemen. Wanneer hem dat zou lukken zou dat een bedrag van €
5000.- voor de SSHN opleveren. Mulder nam de uitdaging aan en
dat leverde de stichting dus een extra donatie op.
In 2005 was die doorstart derhalve een feit. Het bestuur bestond
op dat moment uit de volgende leden: Joop van Nijen, voorzitter,
René Ebeltjes, secretaris, Wim Harmeling, Ed Broekhuis, Anno
Bakker, Herald Vos en Brigitte Ooink.
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DOELSTELLING STICHTING SPORTEVENEMENTEN HELLENDOORN-NIJVERDAL:
De Stichting streeft ernaar om minimaal één topsport-evenement per kalenderjaar naar de gemeente Hellendoorn te halen. Dit
kunnen nieuwe evenementen zijn of het opwaarderen van reeds bestaande evenementen.
De Stichting speelt een faciliterende rol. De organisatie van het evenement ligt in handen van een vereniging.
Het te steunen evenement moet het predicaat topsport verdienen en minimaal een Nederlands kampioenschap zijn of daaraan
gelijkwaardig.
Daarnaast stelt de stichting ook de volgende voorwaarden:
Met het evenement dient de naam van de gemeente Hellendoorn op de landelijke kaart te worden gezet. De stichting wil
bereiken, dat zowel lokaal, regionaal als landelijk het bewuste evenement aandacht krijgt in de media. De stichting verwacht bij
de te ondersteunen evenementen veel publiek en publiciteit. De organisatie dient van een hoog niveau te zijn. Er wordt
gestreefd naar evenementen van verschillende aard.

SPORTVERKIEZINGEN:
Tussen 2008 en 2012 (en ook daarna nog enkele keren) werden ook de jaarlijkse
gemeentelijke sportverkiezingen door de SSHN ondersteund. Prijzen werden
uitgereikt door het college van burgemeester & wethouders en onze sponsoren.
Deze verkiezingen boden sportend Hellendoorn een goede gelegenheid om zich te
manifesteren. Alle verkiezingen werden goed bezocht en gewaardeerd.

PUBLICITEIT:
De stichting beschikt over een Communicatie / PR-plan. Vanaf de start van de stichting worden er met wisselend succes tussen
organisatoren en de stichting afspraken gemaakt over de vorm van PR.
De ondersteunde sportevenementen voldeden over het algemeen aan de doelstellingen van de stichting. In de meeste gevallen
ging het om kampioenschappen, of was er sprake van een sportgebeurtenis op international niveau. In veel gevallen sprongen
de regionale en landelijke media goed in op de evenementen. Zowel de schrijvende pers als de televisie besteedden in de loop
der jaren aandacht aan de wedstrijden, en (zelfs) aan de voorbereidingen op de weg daarnaartoe.
Wat de publieke belangstelling betreft sprongen de volgende evenementen er
duidelijk bovenuit:
NK Skeeleren
ENECO TOUR
Holland Ladies Tour
NK Veldloop
Champions Cup Waterpolo Dames
WK Mennen voor Menners met een beperking
NKVeldrijden
KWALITEIT ORGANISATIES:
Alle evenementen liggen qua organisatiepeil op een bijzonder hoog niveau. De kwaliteit van de organisatoren leidt tot meerdere
verzoeken aan de stichting vanuit landelijke sportbonden om kampioenschappen of topsportevenementen in de gemeente
Hellendoorn te (mogen) organiseren. Om tot een diversiteit aan sporten te komen werden dergelijke verzoeken in het verleden
niet altijd gehonoreerd. Met name de skeelerbond, de biljartbond en de wielerbond willen graag herhaaldelijk hun evenement
in Hellendoorn laten plaatsvinden.
De organisaties kunnen altijd rekenen op een deskundige inzet van veel vrijwilligers. De laatste jaren is hierin wel een terugloop
te constateren.
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SPONSORING:
De Stichting Sportevenementen Hellendoorn-Nijverdal is financieel volledig afhankelijk van de inkomsten door sponsorwerving.
De grootste groep aan sponsoren is te vinden onder de ondernemers in Nijverdal. De groep sponsoren is verdeeld in platina-,
gouden-, zilveren-, bronzen sponsoren. Verder kennen wij vrienden en donateurs van de stichting. Per categorie verschilt de
financiële ondersteuning door de sponsor. Er is sprake van een aantrekkelijk aanbod als tegenprestatie voor de sponsoren, zoals
speciale VIP-arrangementen tijdens evenementen, sponsordagen e.d.

BESTUUR:
Sinds de oprichting vinden er weinig
bestuurswisselingen plaats bij de SSHN. Het
bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die
allemaal een grote affiniteit hebben met
sportbeoefening en sportbeleving.
Jaarlijks wordt in een vergadering rekening en
verantwoording afgelegd aan sponsoren,
vrienden en donateurs. Doorgaans gaat dit
gepaard met een bijzonder thema. Als gast
waren tijdens de jaarvergaderingen o.a.
aanwezig bekende (oud) sporters Rob
Harmeling, Leontien van Moorsel, Renate
Groenewold, Barbara de Loor, Abdi Nageeye,
Gert-Jan Liefers, Marianne Vos, Renate
Groenewold en Marijn de Vries.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Joop van Nijen, voorzitter
Joke van Nijen, PR en webbeheer
André Schaap, secretaris
Wim Landman, sponsorcommissie
Gert Romate, penningmeester
Sjoerd Franck, algemeen lid
Montell Veldhuis, algemeen lid

Nijverdal, februari 2020
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Publiek bij NK Veldrijden 2016

Stichting Sportevenementen Hellendoorn-Nijverdal
T: 06 40 94 50 59
E: andreschaap48@gmail.com
I: www.sportevenementen-hellendoorn.nl
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EVENEMENTEN:
1999:

2010:

22 augustus

Profronde van Nederland, startplaats
Nijverdal

2001:

23 januari

Sportverkiezingen gemeente Hellendoorn

6-7 maart

Nederlands kampioenschap Cross –
veldloop Hellendoorn
Profile Ladies Tour – start- en finishplaats
laatste etappe – Hellendoorn e.o.

1 juni

Oprichting Stichting Sportevenementen
Hellendoorn-Nijverdal

5 september

29-30 augustus

Profronde van Nederland – startplaats +
finishplaats Nijverdal

9-12 september

2004:

Nederlands kampioenschap Driebanden –
Nijverdal

2011:

25 augustus

ENECO Tour - Profronde van Nederland
– finishplaats Nijverdal

2005:
17-19 april
22 september

2006:
8 juli
6-10 september

Internationaal Squashtoernooi
wereldtop - Hellendoorn
Doorstart SSHN met meerjarencontract
sponsoren

Nederlands kampioenschap Sterkste
Man – Nijverdal
Wereldkampioenschap Mennen voor
menners met beperking – Hellendoorn

2007:

12 februari

Sportverkiezing gemeente Hellendoorn

19-20 februari

Nederlands kampioenschap Cross –
veldloop Hellendoorn
Halve finale Nederlands Kampioenschap
Turnen – Nijverdal
Internationaal 4-Landentoernooi Waterpolo
heren – Nijverdal (opening zwembad Het
Ravijn)

7-8 mei
3-5 juni

2012:
12 februari
2-3 juni
24 november

8 februari

Sponsorendag

2013:

2 juni

Nederlands kampioenschap Skeeleren –
Nijverdal
Expert Ladies Tour –start- en
finishplaats Nijverdal e.o.

25-27 januari

7 september

2008:

9 maart

23 november

24 januari 28-30 maart
24 mei
8 juni
1-3 september

Sportverkiezingen gemeente
Hellendoorn
Nederlands kampioenschap Billard
Artistique – Nijverdal
Nederlands Kampioenschap Fietscross Nijverdal
Triatlon Off the Road - Nijverdal
Profile Ladies Tour – start- en
finishplaats + tijdrit Hellendoorn e.o.

2009:
24 januari
4 juni
6-13 september

Sportverkiezingen gemeente
Hellendoorn
Sponsorendag
Nederlands kampioenschap Driebanden
– Nijverdal

30 november

5-6 maart
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Nederlands Kampioenschap Veldrijden
diverse categorieën – Hellendoorn
Turninterland Nederland-Spanje

Finale Nederlands Kampioenschap Turnen –
Nijverdal
Nederlands kampioenschap Adventure
Race (Goldrush) – Nijverdal e.o.

Nederlandse Masters Kampioenschappen
Korte Baan Het Ravijn - Nijverdal
Kwartfinale waterpolo Champions Cup Het
Ravijn dames vs Sabadell Barcelona –
Nijverdal
Open Nederlands kampioenschap Enduro
(motorsport) – Hellendoorn e.o.
Nederlands kampioenschap Adventure
Race (Goldrush) – Nijverdal e.o.

2014:
7 en 9 juni

NK BMX te Nijverdal

30 november
2015:

Nationale veldrit – Hellendoorn

7 februari
27 juni
27 juni

Sportverkiezingen
Voorronden Europees
waterpolo
Tunnelloop Atletics

1 november
28 november

Arend Scheppink Memorial
Gold Rush Survival

30 november

Nationale Veldrit Hellendoorn (generale
repetitie NK)
Turnen NK Groepsspringen

12 december

2016:
9-10 januari

Sportverkiezing gemeente Hellendoorn

Kampioenschap

(kwalificatie Olympische Spelen)
2017:
4 januari
8-9 april
19 april
2-3 mei
2018:
17 februari
9 juni
13-14 sept.
2019:
5 mei
6 september
2020:
28 april
27 en 28 juni
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Sportverkiezingen
Districtskampioenschap Taekwondo
NK Finale Squash
Ned. Korfbalteam - NKC Demo-wedstrijd
Sportverkiezingen
NK Korfbal jeugd
Finish – start etappe 3-4 Olympia’s Tour
Freedomride
Etappe Boels Holland Ladiestour
World League waterpolo
Nederland- Rusland
NK Wielrennen Jeugd

dames

