PERSBERICHT
Hanneke van der Marel nieuwe directeur VSU
De VSU (Vereniging Sport Utrecht) heeft een nieuwe directeur in de
persoon van Hanneke van der Marel (1968). De VSU denkt met haar
komst een gedreven, ondernemende en verbindende leider te hebben
binnengehaald die een duidelijke visie heeft op de toekomst van de
zowel de breedte- als de topsport in Utrecht.
Na bijna tien jaar werkervaring bij KPN Telecom heeft Van der Marel
in 2003 een gerenommeerd huiswerkinstituut in de regio
overgenomen waar zij diverse studieconcepten ontwikkeld heeft. In
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft ze
huiswerkbegeleiding op sportclubs geïnitieerd en geïmplementeerd,
met als doel om multifunctionaliteit op de sportclub te stimuleren.
Van der Marel is sinds de start van haar studie in Utrecht in 1989
altijd actief geweest in besturen van diverse (sport)verenigingen.
Naast deze bestuurlijke ervaring beschikt Van der Marel over een
uitgebreid netwerk in de stad. Ze is overtuigd van het succes van een
intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke
sector en zet zich graag in om de VSU de komende jaren
toekomstgericht en -bestendig te maken.
Over de VSU
De VSU is een organisatie die zich inzet voor sportverenigingen en talentvolle (top)sporters.
Er zijn momenteel ruim 257 Utrechtse sportverenigingen aangesloten bij de VSU. Voor al
deze verenigingen fungeert de VSU als eerste aanspreekpunt als het gaat om
belangenbehartiging en ondersteuning op het gebied van (vrijwilligers)beleid, financiën,
verenigingsmanagement en actuele thema’s zoals duurzaamheid en verantwoord
alcoholgebruik. Tevens kloppen jaarlijks zo’n 500 talentvolle sporters aan voor Topsport
lifestylecoaching. Om een optimale begeleiding te kunnen bieden wordt gebruik gemaakt
van een groot faciliteiten- en onderwijsnetwerk, de Topsportpas en het Sporttalentenfonds.
Ook wordt ondersteuning geboden aan top- en kernsportverenigingen en talentcentra. Zie
www.sportutrecht.nl

Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Hanneke van der Marel via telefoon (06) 53 29
14 46 of via h.vandermarel@sportutrecht.nl
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