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Inleiding 
 
Voor de lokale topsport was 2019 een geweldig jaar. Op vele fronten konden 
prachtige successen worden gevierd. Van indrukwekkende evenementen tot 
inspirerende prestaties. Bovendien begint de lokale topsport steeds beter invulling te 
geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
 
Er is afgelopen jaar veel gebeurd en we kunnen met trots terugkijken op hoe de 
lokale topsport in 2019 invulling heeft gegeven aan de twee doelstellingen van het 
gemeentelijke topsportbeleid die ook leidend zijn voor TEAM Medemblik: 

1. Meer en betere topsport in Medemblik; en  
2. Met topsport positieve maatschappelijke impact realiseren in Medemblik 
 

We leggen de lat daarbij steeds hoger. Dat doen onze topsporters, toptalenten en 
topsportverenigingen immers ook. Ook TEAM Medemblik kijkt dus vooral vooruit. 
Wat moeten we doen om morgen weer beter te zijn dan vandaag?   
   
Toch is het goed om – bij wijze van afsluiting – nog één keer om te kijken naar het 
afgelopen jaar om vast te stellen welke stappen we in 2019 hebben gezet en welke 
successen we samen met de lokale topsport hebben geboekt. Als inspiratie voor 
morgen, volgende week en de rest van 2020. 
 
Daarom, een terugblik op TEAM Medemblik in 2019. 
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1. TEAM Medemblik  
Voor TEAM Medemblik stond 2019 in het teken van doorpakken. De opstartfase ligt 
inmiddels ver achter ons, waardoor we steeds minder tijd kwijt zijn aan ‘bureauzaken’ 
en onze focus ligt waar hij hoort te liggen: bij het optimaal faciliteren van de lokale 
topsport en het leggen van verbindingen tussen de lokale topsport en de Medem-
blikse samenleving. 
 
De werkagenda van TEAM Medemblik was in 2019 weer 
gevuld met de meest uiteenlopende zaken. Significante 
inzet en aandacht ging dit jaar uit naar ontwikkelingen  
rond de Medemblik Regatta en de politieke en maatschap- 
pelijke discussie over uitbreiding van de (top)sporthal-
capaciteit in Wognum. Daarnaast lagen er vele grote en 
kleine onderwerpen op ons bordje die direct of indirect van belang waren voor de 
huidige en toekomstige Medemblikse topsport.  
 
Hierbij werd steeds nauw samengewerkt met de gemeentelijke organisatie 
(ambtenaren en bestuurders) en relevante topsportorganisaties. Ook heeft TEAM 
Medemblik in 2019 weer veelvuldig contact gehad met het lokale bedrijfsleven.  
 
Pieter Verhoogt was namens TEAM Medemblik op alle dossiers het eerste 
aanspreekpunt. Hij werd daarbij in 2019 ondersteunt door twee stagiairs. In de eerste 
helft van het jaar kwam voormalig topbasketballer Robin Deun aan boord. Robin 

studeerde Sportkunde (‘Sport & Maatschappij’) aan 
Hogeschool Inholland in Haarlem. Hij heeft bij TEAM 
Medemblik onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met 
topsport maatschappelijke impact te creëren. Hij had daarbij 
speciale aandacht voor de maatschappelijke impact 
potentie van twee grote Medemblikse topsportevenementen 
in 2019: het NK Skeeleren en de European Cup Jiu Jitsu. 
De afstudeerscriptie die Robin hierover schreef was zo 
goed dat hij de Haarlem Inholland scriptieprijs won. 
Daarnaast was Robin één dag in de week aanwezig op het 

stadhuis in Wognum om samen met Pieter allerhande werkzaamheden te verrichten 
voor TEAM Medemblik.  
 
Na de zomer werd Robin opgevolgd door Koen van Otzel. Koen zal een volledig 
schooljaar bij TEAM Medemblik stage lopen. Ook hij studeert Sportkunde (‘Sport & 
Maatschappij’) aan Hogeschool Inholland in Haarlem. Hij zal het werk van Robin 
voortzetten en verder inzoomen op de rol die TEAM Medemblik kan spelen bij het 
vergroten van de maatschappelijke impact van lokale topsportevenementen. De 
onderzoeken van Robin en Koen moeten leiden tot een ‘menukaart maatschappelijke 
impact’ die evenementenorganisatoren moet aanzetten tot meer maatschappelijke 
betrokkenheid.   
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In 2019 heeft het bestuur van TEAM Medemblik, 
bestaande uit Edith van Dijk, Pieter Kok (vz) en 
Colin Burger, zes keer vergaderd. Tijdens deze 
bijeenkomsten werden samen met Pieter relevante 
issues in en rond de lokale topsport besproken, 
werden subsidieaanvragen beoordeeld en werd de 
inzet en focus van TEAM Medemblik bepaald. 
Daarnaast hebben de bestuursleden gedurende het 
jaar diverse topsportevenementen bezocht. 
 
Om de successen van de Medemblikse topsport binnen en buiten de gemeente zo 
goed mogelijk voor het voetlicht te brengen is TEAM Medemblik begin 2019 een 
samenwerking aangegaan met Westfriesland Media. Alex Gitzels ondersteunt TEAM 
Medemblik sindsdien bij onze communicatie-activiteiten, zowel via traditionele 

kanalen als via de website en social media. Tegelijk heeft TEAM 
Medemblik haar communicatie inspanningen geïntensiveerd, 
waardoor in 2019 meer aandacht en duiding is gerealiseerd voor 
de lokale topsport en haar maatschappelijk belang.    

 

2. TEAM Medemblik steunt de lokale topsport 
 
TEAM Medemblik is er om de lokale topsport te inspireren en te ondersteunen bij het 
nastreven van sportieve ambities. Dat gebeurt op twee manieren. TEAM Medemblik 
kan topsporters, toptalenten, topsportevenementen en/of topsportaccommodaties 
hele praktische ondersteuning bieden in de vorm van geld, kennis en connecties.  
 
Daarnaast richt TEAM Medemblik zich op het verbeteren van het topsportklimaat in 
Medemblik. Dat houdt in dat randvoorwaarden voor topsport worden geoptimaliseerd, 
dat onderlinge kennisuitwisseling wordt gestimuleerd én dat werk wordt gemaakt van 
het vergroten van het draagvlak voor topsport bij de lokale bevolking en het 
bedrijfsleven.  
 
In 2019 heeft TEAM Medemblik een breed spectrum aan activiteiten verricht ten 
behoeve van de lokale topsport. Hieronder volgt een bloemlezing van de meest 
aansprekende activiteiten en gebeurtenissen in het afgelopen jaar. 
 

Topsporters, toptalenten en topteams 

De gemeente Medemblik is een sportieve gemeente. Dat uit zich in een breed scala 
aan breedtesportverenigingen en in een groot aantal toptalenten en topsporters die 
in hun sport op het hoogste nationale of zelfs internationale niveau actief zijn. TEAM 
Medemblik probeert deze sporthelden waar mogelijk te ondersteunen met raad en 
daad en soms met een bescheiden onkostenvergoeding. Teams die op het hoogste 
landelijke niveau actief zijn kunnen ook rekenen op de steun van TEAM Medemblik. 
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- Ondersteuning topsporters en toptalenten. TEAM 
Medemblik heeft in 2019 enkele lokale topsporters 
ondersteund met een bescheiden financiële bijdrage. 
Daarnaast is TEAM Medemblik lid geworden van 
Stichting Support4Irene, de sponsorclub van top-
schaatsster Irene Schouten (www.support4irene.nl).   
 

- Ondersteuning topsporters en toptalenten. TEAM Medemblik wil graag 
kennisloket en/of vraagbaak zijn voor lokale toptalenten. Om die functie goed 
te kunnen vervullen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Talent 
United. Talent United ondersteunt een select groepje West-Friese toptalenten 

met een breed palet aan diensten. Speciaal voor 
TEAM Medemblik heeft Talent United haar 
dienstverlening uitgebreid met het jaarlijks 

verzorgen van enkele bijeenkomsten voor Medemblikse toptalenten. Tijdens 
die bijeenkomsten komen experts van Talent United hun kennis delen met 
sporters en zijn zij beschikbaar voor vragen. In 2019 heeft TEAM Medemblik 
de lokale sporttalenten tweemaal uitgenodigd voor een bijeenkomst van Talent 
United. Net als in 2018 viel de aanwezigheid tegen. In overleg met Talent 
United is daarom besloten het ondersteuningsaanbod in 2020 enigszins aan 
te passen.  
 

- Ondersteuning topsporters en toptalenten. Zoals elk jaar werden ook in 
2019 alle (inter-) nationale sportkampioenen van Medemblik door de 
gemeente en TEAM Medemblik in het zonnetje gezet. Dit jaar was besloten de 
huldiging een kwaliteitsimpuls te geven. Om te beginnen hebben we de 
bijeenkomst losgeknipt van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Kampioenen 

verdienen het 
om de hoofdact 
te zijn! Als 
locatie hebben 
we gekozen 
voor Kasteel 
Radboud, een 
absolute 
toplocatie waar 
de gemeente 
traditioneel haar 
speciale gasten 
ontvangt. En de 
sporters hadden 
dit kennelijk 

door, want wij hadden in 2019 een indrukwekkende lijst met (inter)nationaal 
kampioenen. Kijkt u even mee?  
 

 
 
 

http://www.support4irene.nl/
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In 2019 behaalden Medemblikse topsporters en -talenten maar liefst: 
                        

4  Wereldtitels 
2  Europese titels 

21  Nederlandse titels 
4  Medailles op de Special Olympics. 

 
Medemblikkers luisterden op het hoogste schavot naar het Wilhelmus op de volgende 
locaties: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Abu Dhabi (VAE), Apeldoorn, Baselga di 
Pine, Groningen, Hillegom, Inzell (Dui), Medemblik, Pamplona (Spa) Dronten en 
Steenwijk.   

 
Met alle vrienden en bekenden erbij was de grote zaal van het kasteel net 
groot genoeg. Sportwethouder Joset Fit sprak de aanwezige toppers en 
talenten toe en schonk hen namens de gemeente een fraai beeldje. TEAM 
Medemblik was uiteraard van de partij en zorgde dat alle aanwezigen met een 
fraaie TEAM Medemblik dopper naar huis gingen. 
 

- Ondersteuning topteams. Handbalvereniging SEW is één van de boeg-
beelden van de Medemblikse topsport. De damesselectie komt al 
decennialang uit in de landelijke Eredivisie. De voormalig topploeg bivakkeert 

de laatste jaren echter in de onderste regionen. In 2019 heeft 
de club een nieuw topsportbeleidsplan gepresenteerd om de 
club in enkele jaren terug te voeren naar de top van de 
Eredivisie. Na diverse gesprekken met het bestuur van SEW 
heeft TEAM Medemblik besloten de club bij deze ambitie te 
ondersteunen. Naast het verstevigen van de onderlinge 

kennisuitwisseling gaat het daarbij ook om tijdelijke, meerjarige financiële 
ondersteuning. De bijdrage van TEAM Medemblik is vooral bedoeld om de 
topsportinfrastructuur van de club structureel te versterken.   

 

Topsportevenementen 

TEAM Medemblik is voor topsportevenementen het gastvrije aanspreekpunt. 
Samen met de gemeente en het lokale bedrijfsleven proberen wij sportbonden 
en evenementorganisatoren optimale voorzieningen en ondersteuning te 
bieden voor hun (inter)nationale kampioenschappen. Het doel is daarbij elk 
jaar een aansprekend aanbod aan topsportevenementen te realiseren dat: 

o Bijdraagt aan een aantrekkelijk en dynamisch Medemblik, met een 
gevarieerd voorzieningenaanbod voor bevolking en bedrijfsleven; 

o Medemblik de kans biedt zich regionaal, nationaal en zelfs 
internationaal te profileren 

o Bijdraagt aan uitbreiding van het track record van Medemblik als 
topsportlocatie en zo helpt om weer nieuwe evenementen te acquireren  

o Via de uitgaven van organisatoren, deelnemers en bezoekers zorgt 
voor een aantrekkelijke bestedingsimpuls voor de lokale economie; 

o Ook op andere manieren een positieve bijdrage levert aan de 
Medemblikse samenleving  
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Naast aanspreekpunt en ondersteuningscoördinator is TEAM Medemblik door 
de gemeente ook aangewezen als subsidieverstrekker. Via een formeel 
aanvraagproces kunnen evenementorganisatoren bij TEAM Medemblik een 
aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Na toetsing kan een 
geldelijke bijdrage worden verstrekt.     
   

- European Cup Duo Games. Eén van de 
hoogtepunten van 2019 was de tweede editie 
van de European Cup Duo Games (Jiu Jitsu). 
De Europese Jiu Jitsu bond heeft jaarlijks drie 
European Cup wedstrijden, één voor elke 
vechtstijl binnen de sport. Voor de stijl ‘Duo 
Games’ heeft de Europese bond Medemblik 
voor vier jaar benoemd tot ‘host city’.  
Enthousiast gemaakt door het enorme succes van de eerste editie kwamen op 
6 april 2019 top jiu jitsuka’s uit heel Europa naar topsporthal De Bloesem in 
Wognum voor dit aansprekende evenement, waarbij de wedstrijden werden 
omlijst met een professionele lichtshow en live muziek 

Volgens organisator Robert Takken van 
budoschool Shi-Sen-Do in Opperdoes 
deed de kwaliteit van het deelnemersveld 
nauwelijks onder voor dat van het 
officiële Europees Kampioenschap. Al na 
twee jaar kan worden gesteld dat 
Medemblik naast het zeilen nu ook in de 
jiu jitsu sport internationaal aanzien heeft 
verworven als absolute toplocatie. Na 

afloop van het geweldige evenement verraste TEAM Medemblik de volledige 
crew met een leuk en welgemeend bedankje.  
  

- Medemblik Regatta 2019. TEAM Medemblik heeft zich intensief bezig 
gehouden met het grootste jaarlijkse zeilevenement van Nederland dat van 21 
tot 25 mei 2019 plaatsvond vanuit het Regatta Center.  
Mede dankzij het organiseren van een test-evenement voor het spectaculaire 
‘Windfoil surfing’ wist de organisatie ook dit jaar de Regatta en Medemblik 
weer goed in beeld te krijgen. Ook Studio Sport was weer van de partij.  

TEAM Medemblik was bij 
alle ontwikkelingen 
betrokken als adviseur 
en klankbord van de 
gemeente en leverde 
waar mogelijk 
ondersteuning aan de 
organisatie. Bijvoorbeeld 
bij het ‘aankleden’ van 
het evenement met 
vlaggen en banners.  
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Op de achtergrond speelden diverse ontwikkelingen die aandacht en inzet 
vroegen van zowel de gemeente als TEAM Medemblik. Zo hebben beide 
partijen zich actief ingezet voor het zoeken naar potentiële sponsoren en is 
een begin gemaakt met het uitvoeren van de door TEAM Medemblik 
opgestelde toekomstvisie voor de Regatta. Centrale ambities in die 
toekomstvisie zijn het clusteren van alle (sport-) 
activiteiten op de Vooroever en het vergroten van de 
relevantie en uitstraling van het evenement door het 
toevoegen van extra (land)activiteiten. Concreet 
betekende dit dat de 2019- editie werd uitgebreid met 
een reuzenrad. De attractie trok naar schatting 800 
mensen naar de Vooroever voor een ritje en een blik 
op het zeilevenement.  
 

- Medemblik Regatta 2020 en verder (lobby, toekomstvisie). Naast het 
faciliteren van de 2019-editie van de Regatta is TEAM Medemblik in de 
tweede helft van het jaar bezig geweest met de nabije en verre toekomst van 
het evenement. TEAM Medemblik heeft daarvoor diverse scenario’s 
ontwikkeld en met diverse partijen gesprekken gevoerd om kansen en 
bedreigingen af te tasten.  
In november kwam er goed nieuws. World Sailing, de wereldzeilbond 

kondigde toen voor 2021 een serie maatregelen en 
kalenderaanpassingen aan die de positie van de 
Medemblik Regatta aanzienlijk versterken. Dit zal in de 
toekomst weer leiden tot een groter en sterker 
deelnemersveld. 

Daarnaast besloot het Watersportverbond (KNWV) haar betrokkenheid bij de 
Regatta te intensiveren. De bond erkent nadrukkelijk de unieke positie van de 
Regatta als jaarlijks platform voor het (top)zeilen in 
Nederland en zet zich de komende jaren in voor 
verdere professionalisering van het evenement en het 
intensiever gebruiken van het Regatta Center bij haar 
zeil- en marketingactiviteiten. Een prachtige ontwikkeling voor onze Regatta!  
 

- KPN NK Inline Skating 2019. Met het 
upgraden van de Sjoerd Huismanpiste in 
2018 positioneerde Medemblik zich 
nadrukkelijk als naast Heerenveen en 
Heerde als één van de drie toplocaties voor 
(inter)nationale skeelerwedstrijden. En de 
KNSB beloonde Radboud Inline Skating 

direct met de 
organisatie van het Nederlands Kampioenschap 
2019. Van 30 mei tot 1 juni vertoonden de beste 
inline skaters van Nederland hun kunsten in 
Medemblik en Wervershoof. Ook dit evenement 
stond op het lijstje van de NOS, wat leidde tot 
prachtige televisiebeelden en mooie woorden voor 
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de baan (en de sfeer) in Medemblik. Het evenement kreeg extra glans door de 
goede prestaties van de lokale toppers en talenten van Radboud, die enkel 
prachtige ereplaatsen wisten te realiseren, met als hoogtepunt de Nationale 
titel van Rick Schipper op de 1.000 meter.    
 

- Jubileumeditie IJsselmeermarathon. Op 17 augustus 2019 vond de 
vijftigste editie van deze indrukwekkende zwemwedstrijd, tevens het NK 
marathonzwemmen, plaats. Het slechte weer (hoge golven) leek roet in het 
eten te gooien, maar op het laatste moment kon de wedstrijd toch doorgang 
vinden. Terwijl de topzwemmers bezig waren aan hun helse tocht werd in de 
Oosterhaven de eerste editie van de City Harbour 
Swim georganiseerd. Deze 1 km recreatie zwem-
tocht was mede tot stand gekomen na diverse  
gesprekken tussen de organisatie en TEAM 
Medemblik over de toekomst van de IJsselmeer-
marathon. Met de groeiende populariteit van 
zogenaamde City Swims lijkt de toevoeging van 
een breedtesportevenement zowel voor de 

relevantie als voor de financiën van 
het topsportevenement een wenselijke ontwikkeling.  
Toen de laatste wedstrijdzwemmer binnen was werd het tijd 
voor een groot feest, inclusief de onthulling van een 
jubileumbeeld. De organisatie had voor deze gelegenheid vele 
coryfeeën uit het openwaterzwemmen (en ex-winnaars van de 
marathon) uitgenodigd. Het was naar verluid dan ook nog lang 
onrustig in Café Brakeboer.   

  
- Nederlands kampioenschap Driebanden (kleine tafel, extra klasse). 

Halverwege het jaar werd TEAM Medemblik gebeld door Cees Benschop, 
voorzitter van Biljartvereniging De Carambole in Andijk. De vereniging had 
vanwege het 60 jarig jubileum het NK driebanden (kleine tafel) toegewezen 

gekregen. Of het mogelijk was hiervoor enige financiële 
ondersteuning te krijgen? Wat volgde was een 
memorabele kennismakingsbijeenkomst, waarbij de drie 
bestuursleden aanvankelijk werden verrast door het 
enthousiasme en de ambitie van TEAM Medemblik, 
maar daarna snel bijschakelden. Aan het eind van de 
sessie was het voor iedereen duidelijk: TEAM 
Medemblik doet graag mee, maar legt de lat wel hoog. 
Zeker in (en dit zeggen wij met alle respect) ‘kleinere 
sporten’ willen we memorabele evenementen 
organiseren waarmee de Medemblikse topsport zich 
echt kan onderscheiden.   
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Vanuit onze evenementenervaring konden we de organisatie ook gelijk een 
lijst met mogelijke kwaliteitsimpulsen meegeven. Na een paar weken bleek dat 
de organisatie de smaak te pakken had. De ambities waren opgeschroefd en 
de plannen nader uitgewerkt. Er was meer aandacht voor belangrijke 
randzaken zoals: de inrichting van de ruimte (fraaie tribune), de ontvangst van 
spelers en scheidsrechters en er was een demonstratiepartij geregeld door 
twee absolute wereldtoppers. Het resultaat? Op 12 en 13 oktober een 
stampvolle zaal met enthousiaste bezoekers. Spelers, scheidsrechters en 
vertegenwoordigers van de KNBB die vol lof spraken over de geweldige 
ambiance, de professionele ontvangst en de fantastische promotie voor de 
biljartsport (“Dit zien we 
zelden”). En tot slot een blije 
uitbater van dorpshuis 
Sarto. Kortom, het was een 
prachtevenement waarvoor 
de mensen van De 
Carambole een geweldige 
pluim verdienen. Dit smaakt 
wat TEAM Medemblik 
betreft naar meer en wij zijn 
dan ook in overleg de KNBB 
over en mogelijk vervolg op 
dit succes.   
 

- Diverse kampioenschappen. Naast eerder genoemde evenementen mocht 
Medemblik nog diverse andere nationale internationale kampioenschappen 
ontvangen. Zo waren daar o.a.:  

o Wereldkampioenschap H-boats (zeilen) 
o Wereldkampioenschap Musto Skiff (zeilen) 
o Dragon Gold Cup (zeilen) 
o Open Dutch Sailing Championships (zeilen, diverse klassen) 

 
- Medemblikse topsportevenementen goed voor 9 ton aan extra 

bestedingen in lokale economie. In 2019 vonden in Medemblik maar liefst 
tien topsportevenementen plaats van nationaal of zelfs internationaal niveau. 
Deze evenementen waren gezamenlijk goed voor een netto bestedingsimpuls 
van ca 900.000 euro in de lokale Medemblikse economie. Het betreft de  
uitgaven van evenementenorganisaties, deelnemers, bezoekers en media-
vertegenwoordigers in de gemeente Medemblik. Denk hierbij aan uitgaven 
aan eten en drinken, overnachtingen, zeilmaterialen, winkelen, etc. Deze 

uitgaven zijn additioneel, in de zin dat het extra 
bestedingen zijn bij het Medemblikse bedrijfsleven die 
zonder de evenementen niet hadden plaatsgevonden. 
Hierbij is reeds gecorrigeerd voor de subsidies die vanuit 
TEAM Medemblik aan de evenementen is uitgekeerd.   
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Topsportaccommodaties 

Medemblik beschikt over enkele hoogwaardige topsportaccommodaties. Hoewel 
aanleg, onderhoud en renovatie de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente, is 
TEAM Medemblik wel nauw betrokken bij deze accommodaties. Goede faciliteiten 
zijn immers cruciaal voor het beoefenen van topsport. 
 

- De Bloesem. TEAM Medemblik is dit jaar intensief betrokken geweest bij de 
publieke en politieke discussie over de capaciteit en bezetting van de 
Wognumse (top)sportaccommodatie. Het centrale thema voor TEAM Medem-
blik was en is daarbij de beschikbaarheid van voldoende hoogwaardige 

(trainings)halcapaciteit voor 
de damesselectie van 
eredivisionist SEW. In de 
zoektocht naar en 
discussies over een 
werkbare oplossing voor 
top- en breedtesport heeft 

TEAM Medemblik zich sterk gemaakt voor de realisatie van tijdelijke 
halcapaciteit in de vorm van een blaashal of een andersoortige 
semipermanente accommodatie. Dit in afwachting van het nog te ontwikkelen 
lange termijn gemeentelijk accommodatiebeleid. Besluitvorming leek in eerste 
instantie al in 2019 te worden afgerond, maar is helaas toch uitgesteld tot in 
2020. 

 

Topsportklimaat 

- Kennisontwikkeling - onderzoek. TEAM Medemblik heeft ook in 2019 werk 
gemaakt van de ambitie om de lokale topsport te ondersteunen met het 
beschikbaar maken van relevante kennis. Twee stagiaires van Inholland 
hebben zich voor TEAM Medemblik ingezet om de lokale topsport van 
waardevolle inzichten te voorzien. In de eerste helft van het jaar heeft Robin 
zich gebogen over de vraag hoe met lokale topsport maatschappelijke impact 
kan worden gerealiseerd. Vanaf de zomer heeft Koen deze vraag verder 
opgepakt. De ambitie is te komen tot een menukaart maatschappelijke impact, 
die evenementorganisatoren moet inspireren om een positieve bijdrage te 
leveren aan de Medemblikse samenleving.   

-  
- Kennisontwikkeling - onderzoek. TEAM Medemblik 

heeft de gemeente Medemblik ondersteund bij het 
indienen van een subsidieaanvraag bij ZonMW voor 

een zogenaamd Living Lab. Dit 
subsidieprogramma heeft tot doel om sociale 
innovatie te stimuleren op het gebied van sport en 
bewegen. De subsidie is bedoeld om een netwerk 

te vormen of uit te breiden rondom een maatschappelijke uitdaging, waarbij 
verschillende stakeholders in gezamenlijkheid toewerken naar een oplossing. 
De Medemblikse aanvraag focust op de vraag welke fysieke en mentale 
barrières Medemblikkers ervaren wanneer zij willen gaan sporten. Het idee 
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voor de subsidieaanvraag kwam vanuit onze partner Hogeschool Inholland. 
TEAM Medemblik zorgde voor de noodzakelijke contacten binnen de 
gemeente en heeft ook inhoudelijk meegedacht over het gewenste onderzoek 
en de aanvraag. De subsidieaanvraag is toegekend en het project is inmiddels 
in uitvoering.   
 

- Netwerk & communicatie - hospitality. TEAM Medemblik heeft tijdens de 
Medemblik Regatta meerdere delegaties 
mogen ontvangen, waaronder een 
afvaardiging vanuit onze trouwe partner 
ABOVO Media. Ook verwelkomden wij 
een delegatie van bestuurders en 
sponsoren van SEW. Onze gasten zijn 
met een Rib het water op geweest om 
van dichtbij de zeilwedstrijden te bekijken. 
Daarna nog een in het zonnetje een drankje op het terras van MED. Genieten!    
 

- Netwerk & communicatie – media. Zoals eerder gemeld heeft TEAM 
Medemblik in 2019 ingezet op het nadrukkelijker in beeld brengen van de 
lokale topsport en haar maatschappelijk belang. Dat heeft onder meer geleid 
tot diverse berichten in de lokale en regionale media over o.a. de bijzondere 
positie van Medemblik in het Nederlandse topsportlandschap, het economisch 
belang van topsportevenementen voor het Medemblikse bedrijfsleven en de 
positieve bijdrage van de lokale topsport aan de Medemblikse samenleving.  
 

De maatschappelijke betrokkenheid van de lokale topsport uitte zich in 2019 onder 
andere in: 

• het scholenprogramma gericht op fysieke en mentale weerbaarheid dat door 
budoschool Shi-Sen-Do (Robert Takken) wordt georganiseerd rond de European 
Cup Jiu Jitsu 

• de zwerfvuil-opruimactie door de organisatie, deelnemers en vrijwilligers van de 
Open Dutch Sailing Championships 

• de ruimhartige donatie aan het Inloophuis Medemblik door deelnemers aan de 
Dragon Gold Cup 

• de gratis clinics die door trainers en speelsters van SEW worden gegeven aan 
speelsters (en trainers!) van andere Medemblikse handbalclubs 

• Het initiatief van Radboud Inline Skating om een Syrische statushouder op te 
nemen in de vrijwilligersorganisatie van het KPN NK Inline Skating 2019. 

       
- Netwerk & communicatie – gesprekken. In 2019 heeft Pieter Verhoogt 

namens TEAM Medemblik vele gesprekken gevoerd met voor TEAM Medem-
blik relevante personen. Het betrof zowel kennismakingsgesprekken als 
acquisitie-, lobby- en positioneringsgesprekken. Zo is onder andere gesproken 
met vertegenwoordigers van: 

o Lokale topsportorganisaties en -accommodaties 
o Lokale bedrijven en ondernemersverenigingen 
o Lokale en regionale media 
o Lokale en regionale logiesaccommodaties 
o Evenementenorganisatoren 
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o Sportbonden 
o Sportservice Noord-Holland 
o Provincie Noord-Holland 
o Bestuurders en ambtenaren van omliggende gemeenten  

 
- Netwerk & communicatie – presentaties 

Op 9 september heeft Pieter in de gemeente-
raad een presentatie gegeven over TEAM 
Medemblik, de lokale topsport en de stand van 
zaken ten aanzien van de plannen en ambities. 
Ook heeft hij vragen kunnen beantwoorden die 
bij de verschillende fracties leefden.  
Daarnaast heeft Pieter als onderdeel van het partnership met Inholland in 
Haarlem op 4 november een gastcollege gegeven over TEAM Medemblik en 
de economie van grote topsportevenementen.  
 

3. Tot slot 
 
Bovenstaande opsomming betreft slechts een deel van onze activiteiten. Daarnaast 
waren er nog vele grote en kleine zaken waar TEAM Medemblik afgelopen jaar 
aandacht aan heeft besteed. U begrijpt, 2019 was voor ons een druk jaar. Maar 
daardoor ook een mooi jaar. Een jaar waarin de Medemblikse topsport echt stappen 
vooruit heeft gezet. Met lokale atleten en talenten die een karrevracht aan titels en 
medailles hebben gewonnen. Met nieuwe evenementen en bestaande evenementen 
die groter, beter en relevanter zijn geworden. Met topsport die meer oog heeft gehad 
voor haar maatschappelijke belang en verantwoordelijkheid. Met meer 
(inter)nationale media-aandacht voor Medemblik dankzij haar topsport.   
 
Er is dus alle reden om met voldoening en trots terug te kijken op 2019.  
 
Het was doorpakken én genieten. 
 
Dat geldt ook voor TEAM Medemblik in de wetenschap dat wij ook in 2019 weer 
concrete en waardevolle ondersteuning kunnen bieden aan lokale atleten, 
verenigingen en evenementorganisatoren. Zo heeft TEAM Medemblik een bijdrage 
kunnen leveren aan hun successen en de relevantie van Medemblik. Dank aan allen 
die ons hierbij hebben geholpen. Wij kijken uit naar 2020, waarin wij én de lokale 
topsport weer verdere stappen gaan zetten. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


