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VOORWOORD

Voor u ligt alweer het jaarverslag van 2019. Hoewel 

ik vorig jaar aangaf dat het mijn laatste voorwoord zou 

zijn, mag ik dat dit jaar doen, als echte afsluiter van mijn 

voorzitterschap en deelname aan de Sportraad.

Het is een hectisch jaar geweest door de vele issues die 

zich binnen de sport in onze gemeente afspelen. De 

harmonisatie van de buitensport wil maar niet vlotten. De 

verschillende inzichten van gemeente en verenigingen 

blijken op dit moment een issue  te zijn. De gemeente 

gaat individuele gesprekken voeren met de verschillende  

verenigingen om te kijken waar de knelpunten zitten. Dit 

zal de gemeente een duidelijker beeld geven over hoe 

dan toch echt tot een harmonisatie te komen.

In 2018 heeft het Ministerie van VWS gezamenlijk 

met de sportpartners, gemeenten en maatschappelijke 

partners het Nationaal Sportakkoord gesloten. In 

een lokaal Sportakkoord maken sportaanbieders en 

maatschappelijke organisaties afspraken over hoe zij met 

elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen 

binnen hun gemeenten willen bereiken.

Op 5 november jl. hebben Stichting Welzijn Stichtse 

Vecht, Sportraad Stichtse Vecht en Stichting Sport4all 

een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een 

lokaal Sportakkoord. Ook het college van B&W heeft 

positief ingestemd met de intentieverklaring. Dit betekent 

dat het proces nu rond is en wij definitief aanspraak 

kunnen maken op de middelen om hiermee aan de slag 

te gaan. In dit lokale Sportakkoord is aan de hand van 

zes ambities afgesproken om ook in de toekomst zoveel 

mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen 

binnen de gemeente Stichtse Vecht.

Op 11 december is onder leiding van de sportformateur 

(Marja Nieuwenhuis) de aftrap geweest van het 

Sportakkoord Stichtse Vecht. Deze avond werd door 

vele verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke 

organisaties bezocht. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 

vervolgstappen uitgezet en verdere afspraken gemaakt. 

Het Sportakkoord is een ambitieus plan dat voor april 

2020 zijn beslag moet krijgen. De Sportraad Stichtse 

Vecht is hier nauw bij betrokken en neemt ook deel aan 

een van de kernteams. Alle informatie over het lokale 

Sportakkoord is te lezen op 

www.sportakkoordstichtsevecht.nl.

Door de samenvoeging van de gemeenten Maarssen, 

Breukelen en Loenen in 2011 is er destijds een nieuwe 

Sportraad benoemd voor de nieuwe gemeente Stichtse 

Vecht. Leden van de Sportraad worden benoemd voor 

4 jaar met een eventuele verlenging van 4 jaar.  Door 

de gelijktijdige benoeming van de leden voor de 

nieuwe Sportraad in 2011, treden er dit jaar 5 leden 

tegelijkertijd af. Hierdoor zijn wij nog op zoek naar 

nieuwe leden die een grote betrokkenheid met sport 

hebben en zich hiervoor willen inzetten in een Sportraad 

die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het 

College van de gemeenten Stichtse Vecht.

Ook in 2020 blijven wij ons als Sportraad Stichtse 

Vecht inzetten voor alle sporters om tot een nog beter 

sportbeleid te komen, zodat een ieder plezier beleeft aan 

sport, waarbij het faciliteren van de mogelijkheden zeer 

belangrijk is.

Dick van Zanten

voorzitter
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SAMENSTELLING SPORTRAAD
De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de 

breedste zin van het woord. Met een vertegenwoordiging 

uit zoveel mogelijk kernen en achtergronden is er een 

brede kennis aanwezig. Elke 6 weken vindt er een 

vergadering plaats. Hierin worden actuele onderwerpen, 

knelpunten en successen besproken. De leden van de 

Sportraad nemen deel op vrijwillige basis en ontvangen 

hiervoor geen vergoeding.

Dit jaar heeft Leonie Schreurs, beleidsadviseur Sport, 

gezorgd voor de ambtelijke ondersteuning. Medio 

2019 heeft Leonie het stokje overgedragen aan Marcel 

Scheefhals. Elke vergadering is de beleidsadviseur 

Sport aanwezig om met de Sportraad van gedachten te 

wisselen en de ambtelijke stukken te bespreken. Zo nodig 

schuift ook de wethouder Sport aan bij de vergadering.

In 2019 hebben we gezocht naar nieuwe leden om 

de Sportraad weer op volle sterkte te krijgen, omdat 

eind dit jaar maar liefst vijf leden aftreden. Een hiervoor 

ingestelde sollicitatie commissie heeft de werving en 

kennismakingsgesprekken verzorgd. Hieruit zijn twee 

enthousiaste nieuwe Sportraadleden voortgekomen. In 

2020 wordt het traject in gang gezet voor de formele 

benoeming. In 2020 verwachten wij nog een à twee 

nieuwe Sportraadleden te benoemen, zodat wij weer op 

volle sterkte zijn de komende jaren.  

Ultimo 2019 is de samenstelling van de sportraad:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

2e Penningmeester:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Notulist:

Contactambtenaar:

Dick van Zanten (aftredend)

Vincent Stapper (aftredend)

Piet Verlaan (aftredend)

Thea Timmerman (aftredend)

Sander Treur (afgetreden per 1 juni)

Zwanie van de Neut (aftredend)

John Heun

Gerard Geerdink

Joris Meegdes

Judith van de Vorle

Diana Kolfschoten

Judith van de Vorle

Marcel Scheefhals
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BEHANDELDE ONDERWERPEN

Hieronder de belangrijkste onderwerpen die werden 

behandeld tijdens de 7 vergaderingen in 2019. 

Met name de harmonisatie van de buitensport en de 

ontwikkelingen rondom de sporthallen/ gymzalen zijn 

door de Sportraad op de voet gevolgd. Tijdens de 

vergaderingen werden regelmatig ambtelijke nota’s en 

beleidstukken besproken. Daarnaast geven we gevraagd 

en ongevraagd advies aan het College.

Januari

•     Opstarten werving nieuwe sportraadleden

Maart

•    Volgen ontwikkelingen Zuilense Vecht

•    Plaatsing zonnepalen Stinzenhal

•     Harmonisatie buitensport

•    Thema avond

Mei

•    Combibaan Breukelen

•     Stand van zaken beheerafspraken  

sporthallen/gymzalen

Juli

•     Nationaal Sportakkoord

•    Harmonisatie Buitensport

•     Jaarverslag gereed

September

•     Harmonisatie Buitensport

•     Stand van zaken beheerafspraken  

sporthallen/gymzalen

•     Nationaal Sportakkoord 

•     Evaluatie thema-avond

November

•     Nieuwe leden Sportraad

•     Harmonisatie Buitensport

•     Stand van zaken beheerafspraken  

sporthallen/gymzalen

December

•     Afscheid aftredende leden

•     Nationaal Sportakkoord

•     Sporthal Vreeland
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De werkgroep Binnensport bestaat uit de volgende 

leden van de Sportraad: Vincent Stapper, Gerard 

Geerdink en Piet Verlaan. Met de beleidsambtenaar 

Sport vindt periodiek overleg plaats omtrent de voortgang 

van activiteiten uit het collegeprogramma, beheer- en 

onderhoudsaspecten van accommodaties, maar ook 

eigentijdse ontwikkelingen in sportbeleid. 

De onderwerpen en initiatieven die voor 2019 op de 

agenda stonden waren:

1. Monitoring uitvoering collegebesluit besteding 

€ 75.000,00 binnensport 

• De in 2018 ingezette verlaging  van de zaalhuur met 

5% is ongewijzigd doorgevoerd.

• Per 1 januari 2019 zijn de huurbedragen wel 

verhoogd met de inflatiecorrectie.

• Instellen fonds sport - en spelmateriaal: Het fonds 

omvat subsidiëring voor de aanschaf van sport 

specifieke materialen. Subsidiëring vindt plaats op 

basis van verdeling 1/3 gemeente en 2/3 

vereniging. Daarvoor is een maximum bedrag 

beschikbaar van € 7.500,00.  Een viertal 

aanvragen zijn gehonoreerd

• Verbetering beheer, schoonmaak en onderhoud: In de 

door de gemeente verhuurde gymzalen, sportzalen 

en sporthallen wordt vanaf 2019 extra aandacht 

besteed aan controle op de schoonmaak. In de 

kerstperiode is een extra grote schoonmaak 

uitgevoerd in alle gemeentezalen in overleg met de 

gebruikers.

• In september is de jaarlijkse kwaliteitscontrole 

uitgevoerd van de toestellen en materialen. De 

rapportages zijn door de werkgroep binnensport zeer 

kritisch beoordeeld. De gemeente heeft de 

aanbevelingen van onze werkgroep meegenomen en 

de reparatie resp. vervanging in overleg met de 

gebruikers eind 2019 opgestart. 

• Extra uitgaven aan onderhoud en vergroting 

bergingscapaciteit heeft de gemeente nog niet in 

voorbereiding genomen. In 2020 zal de werkgroep 

hierover met de gemeente nader overleg voeren.

De werkgroep heeft periodiek contact gehad met de 

gemeente over de uitvoering van het besluit. Uit de 

financiële stukken blijkt dat in 2019 een aanzienlijk deel 

van het beschikbare budget niet is besteed. Hierover 

wordt in 2020 geadviseerd door de werkgroep 

Binnensport.

2. Gezondheidsmaatregelen gymzaal Vreeland

De werkgroep Binnensport heeft met de gemeente 

overleg gevoerd over het nemen van maatregelen ter 

voldoening aan de klimaateisen in de lokale gymzaal. 

Parallel hieraan bleken herontwikkelingsplannen van 

het zorg- en welzijnscentrum, het dorpshuis en de 

gymzaal in voorbereiding te zijn, waardoor uitvoering 

van de maatregelen uitgesteld werd. Onder druk van 

de g.v. DOS Vreeland en de Sportraad zijn medio 

2019 alsnog tijdelijke maatregelen genomen, maar 

deze bleken onvoldoende. Op nadrukkelijk aandringen 

van de Sportraad zijn eind 2019 opnieuw tijdelijke 

maatregelen afgesproken. De uitvoering daarvan is nog 

in voorbereiding. 

In november 2019 vond het startoverleg plaats voor 

de herontwikkeling. Helaas zijn sport en onderwijs 

als gebruikers van de gymzaal niet vertegenwoordigd 

in de stuurgroep. Daardoor wordt mogelijk geen of 

te weinig aandacht geschonken aan innovatieve 

inrichtingsmogelijkheden, gebaseerd op nieuwe inzichten 

in de bewegingsfilosofie. De Sportraad heeft geadviseerd 

een vertegenwoordiger namens de gebruikers op te 

nemen in het voorbereidingstraject.

 

WERKGROEP BINNENSPORT
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3. Doorlopende initiatieven 

Voor uitvoering in 2019 had de gemeente onderstaande 

initiatieven ingezet, die helaas niet of niet geheel 

gerealiseerd konden worden in 2018:

• Onderzoek naar en realisatie van meer bergruimte in 

gymzalen en sporthallen.

• Moderniseren/verduurzamen sporthal Stinzenhal en 

gymzaal Vreeland.

• Uitbreiden van het sleutelplan voor de gymzalen in 

Breukelen en Loenen.

4. Sportfondsen Stichtse Vecht

Uit periodieke overleg met de beleidsambtenaar Sport 

komt naar voren dat de zalen in Maarssen, die worden 

beheerd door Sportfondsen, niet worden gerekend tot 

de gemeentelijke sportzalen. Sportfondsen is conform 

de overeenkomst wel verantwoording schuldig aan de 

gemeente en vraagt derhalve extra vergoeding voor alle 

zaken die daarin niet zijn opgenomen. Het is daarom 

wenselijk dat alle afspraken voor de gemeentelijke 

sportzalen ook gelden voor de zalen die bij Sportfondsen 

in beheer zijn. Dat geldt - indien nodig - voor verbetering 

van beheer, schoonmaak en onderhoud, kwaliteitscontrole 

van toestellen en materialen, sleutelplan zalen (druppels) 

en digitaal reserveringsysteem, maar ook voor het 

moderniseren/verduurzamen/vernieuwen van de 

sportzalen in Maarssen. 

Voor de gebruikers zou er geen verschil moeten zijn, 

vooral omdat alle sportzalen gemeentelijk eigendom zijn.

De werkgroep houdt ook in 2020 de vinger aan de pols 

om deze activiteiten zo spoedig mogelijk gerealiseerd te 

zien.

WERKGROEP 
BINNENSPORT
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De werkgroep Buitensport bestaat uit de volgende 

leden van de Sportraad: Dick van Zanten, Zwanie van 

der Neut en John Heun. Tot de taak van de werkgroep 

behoort het behartigen van de belangen van de 

verschillende buitensporten binnen de gemeente naar het 

college van Stichtse Vecht. De werkgroep heeft regelmatig 

contact met de wethouder sport en de ambtenaren sport. 

De werkgroep is echter niet de vertegenwoordiger van de 

sportverenigingen binnen de gemeente, zoals wel eens 

wordt gedacht. 

Onder de buitensporten worden sporten gerekend 

waarvoor een vaste accommodatie is vereist om deze 

te kunnen beoefenen. Binnen onze gemeente worden 

daartoe gerekend: voetbal, tennis, hockey, korfbal en 

atletiek. De eerste twee sporten hebben de meeste 

verenigingen binnen de gemeente. Samen hebben alle 

verenigingen ca. 10.000 leden. 

werden.

1. Harmonisatie 

Het afgelopen jaar was een hectisch jaar voor de 

buitensportverenigingen binnen onze gemeente. De 

gewenste harmonisatie van de buitensport bracht veel 

onrust, bewustwording, activiteiten en emoties met zich 

mee. Iedereen werd zich bewust van de kosten en 

verplichtingen die voortvloeien uit het hebben van goede 

sportvelden.

Vorig jaar werd trots vermeld dat de harmonisatie van de 

buitensporten voltooid was en dat alleen de uitrol nog 

moest plaatsvinden; dit jaar bleek dat de uitrol nog veel 

voeten in aarde heeft en ook het komend jaar nog nodig 

zal zijn om dit gerealiseerd te krijgen.

Omdat de Sportraad de harmonisatie onder bepaalde 

voorwaarden heeft goedgekeurd, voelen wij de 

verantwoordelijkheid voor het daaruit voortvloeiende 

beleid. Deze voorwaarden zijn o.a. dat geen vereniging 

mag ‘omvallen’ door de harmonisatie en dat de 

vergoedingen voor de verenigingen jaarlijks worden 

geïndexeerd op basis van de inflatiecijfers.

Bij de presentatie van de harmonisatie plannen aan 

de voetbalverenigingen in december 2018 bleek dat 

er de nodige bedenkingen waren bij de aanwezige 

voetbalverenigingen omtrent de harmonisatie. 

De andere buitensportverenigingen zouden door de 

gemeente in het eerste kwartaal van 2019 worden 

voorgelicht. Hoewel de Sportraad er steeds op heeft 

aangedrongen dit ook snel te gaan doen; is dit niet 

gebeurd. Alleen de tennisverenigingen zijn in het derde 

kwartaal van 2019 geïnformeerd over de harmonisatie. 

Met name bij de voetbalverenigingen zijn er grote zorgen 

met betrekking tot de gevolgen van de harmonisatie. 

Zij vrezen voor het voortbestaan van hun vereniging 

als de harmonisatie wordt doorgezet zoals in het 

huidige Harmonisatiebesluit staat. Ook hebben de 

tennisverenigingen zich intussen verenigd omdat zij ook 

zien dat de harmonisatie behoorlijke gevolgen voor hun 

heeft. De atletiekvereniging is voornemens om zich bij dit 

standpunt aan te sluiten.

WERKGROEP BUITENSPORT
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De Sportraad heeft in haar vergadering van 12 december 

2019 besloten om de wethouder te adviseren om het 

Harmonisatiebesluit in tweeën te delen: Onderhoud en 

Privatisering. Op het vlak van het onderhoud geven de 

verenigingen aan dat ze dit wel kunnen dragen en op 

die manier kunnen alle verenigingen op hun gebied gelijk 

behandeld worden. Ondertussen kan er dan onderzocht 

worden wat de consequenties zijn van het onderdeel 

‘Privatisering’ binnen de harmonisatie en hoe dit het beste 

vorm kan krijgen. 

2. Zuilense Vecht 

Naast de harmonisatie speelt ook de ontwikkeling en 

aanleg van sportpark Zuilense Vecht een belangrijke 

rol. De Sportraad is vanaf het begin betrokken bij de 

ontwikkeling van de sportpark Zuilense Vecht. 

Binnen de ontwikkeling van de Zuilense Vecht gelden 

andere normen dan binnen de harmonisatie. 

Wel wordt van de verenigingen verwacht dat zij 

een substantiële (financiële) bijdrage leveren in de 

realisatie van dit nieuwe sportpark. Hierbij zijn twee 

voetbalverenigingen, een korfbalvereniging en een 

tennisvereniging betrokken, allen met hun eigen inbreng 

en uitgangspunten. Voor nadere informatie kijk op 

www.zuilensevecht.nl.

3. Overige  

De uitgaven van de gemeente voor de buitensporten zijn 

sinds een aantal jaren inzichtelijk geworden en kunnen 

daardoor beter worden beoordeeld door de Sportraad. 

Het blijft een onderwerp dat de Sportraad bezighoudt 

omdat er door een terugtredende overheid en een 

dalend ledenaantal bij veel verenigingen knelpunten 

ontstaan. Ook bij de harmonisatie spelen de financiën de 

belangrijkste rol.

De Sportraad heeft in 2019 een bemiddelende rol 

gespeeld bij het regelen en financieren van een 

haalbaarheidsstudie naar de aanleg van een combi 

schaats- en skeelerbaan in het Henk van der Griftpark in 

Breukelen. De wens bestaat om daar een baan aan te 

leggen die multifunctioneel gebruikt kan worden door o.a. 

schaatsclubs, skeelerclubs, triathlon vereniging, toerclubs, 

RSG Broklede (school) en ook door bootcamp groepen. 

Vanuit de projectgroep Skeelerbaan Stichtse Vecht is 

geïnventariseerd welke clubs eventueel geïnteresseerd 

zijn in gebruik van de baan en welk type baan de 

voorkeur heeft. Ook hebben zij zelfstandig contact met de 

gemeente voor het aanpassen van het bestemmingsplan. 

De Sportraad wordt door de projectgroep op de hoogte 

gehouden van de voortgang, ook in 2020.  

De sportbeleving van veel mensen verandert in een 

rap tempo: individuele en ongeorganiseerde (buiten)

sporten zijn bezig met een opmars en vragen om een 

andere aanpak van zowel verenigingen als gemeente. 

De Sportraad bezint zich op welke wijze zij een 

bijdrage kan leveren aan de mogelijkheden om deze 

sportbeoefenaars van dienst te zijn in hun sportbeleving. 

Ook bij de aanleg van Sportpark Zuilense Vecht speelt 

dat mee. 

WERKGROEP BUITENSPORT
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COMMUNICATIE - JAARVERSLAG 2019

In 2019 is er wederom afstemming geweest met het Sportpunt Stichtse Vecht omtrent de communicatie over 

(gezamenlijke) activiteiten. Doordat er besloten is geen thema-avond te organiseren dit jaar, zijn er hiervoor geen 

communicatie activiteiten geweest. De Sportraad is ook niet betrokken geweest bij de presentatie van het Sportakkoord 

eind dit jaar, zij hebben hun eigen communicatie gevoerd met als resultaat een druk bezochte avond. 

Er zijn geen nieuwsbrieven verstuurd, alleen de website is regelmatig bijgewerkt met nieuwtjes en een oproep voor 

nieuwe leden voor de Sportraad. Deze oproep is ook in lokale media geplaatst met als resultaat verschillende 

aanmeldingen van kandidaten. 

In het nieuwe jaar houden we aandacht voor nieuws rondom de verschillende thema’s waar de Sportraad mee bezig is 

en stemmen we af welke kanalen we inzetten om te communiceren met onze stakeholders. 
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De werkgroep die normaliter de thema-avond 

organiseert bestaat uit Thea Timmerman, Diana 

Kolfschoten en Judith van de Vorle. Zoals in 2018 

aangegeven, merken we dat het lastig is om 

sportverenigingen en individuele sporters warm te maken 

voor onze jaarlijkse thema-avond. In het voorjaar van 

2019 hebben we, samen met het Sportpunt Stichtse 

Vecht, opnieuw een thema-avond georganiseerd met het 

thema ‘Rookvrije sportruimtes en gezonde voeding in 

sportkantines’.

In verband met te weinig animo hebben wij ook deze 

avond moeten annuleren. Als sportraad vinden wij 

het erg jammer dat er zo weinig belangstelling is 

voor dergelijke thema-avonden terwijl wij weten dat 

dit onderwerp op vele plekken speelt. Wij hebben 

ons beraden waar dit aan ligt: planning, onderwerp, 

communicatie, etc. Wij hebben echter geen eenduidig 

antwoord hierop.

In de loop van 2019 kwam het lokale Sportakkoord in 

beeld. Derhalve is besloten om verder geen activiteiten 

te ondernemen om een thema-avond te organiseren, 

maar indien nodig samen te werken t.b.v. de presentatie 

van het Sportakkoord. Dit bleek niet nodig. Wel is 

de Sportraad één van de ondertekenaars van het 

Sportakkoord van Stichtse Vecht en blijven wij nauw 

betrokken bij dit initiatief.

Vooralsnog zal de Sportraad zich niet meer inzetten om 

een eigen thema-avond te organiseren.

THEMA-AVOND
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FINANCIEEL OVERZICHT

Datum Naam / Omschrijving Bedrag 2018 Begroting 2019 Bedrag 2019 Begroting 2020

01-01-2019 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 6.203,47 € 6.963,64

Uitgaven 2019

Onkosten secretariaat (vrijwilligersvergoeding) € 480,00 € 600,00 € 495,00 € 600,00

Onkosten sportraadleden (vrijwilligersvergoeding) € 159,95 € 300,00 € 255,94 € 300,00

Vergaderkosten € 20,20 € 200,00 € 50,95 € 200,00

Thema-avond - € 1.000,00 - € 1.000,00

Sportstimulering verenigingen bijeenkomsten - € 500,00 - € 500,00

Loyals opmaken jaarverslag € 376,92 € 1.000,00 € 459,80 € 500,00

Fotograaf presentatie € 60,50 - - € 100,00

Attenties / PR - € 150,00 € 81,90 € 150,00

Solid @ IT B.V. Laptop, installatie en Office 365 € 226,75 - € 226,75 € 230,00

Factuur website TISCOM HOSTING BV en One BV € 18,15 € 200,00 € 18,15 € 20,00

Bankkosten betalingsverkeer € 76,07 € 100,00 € 91,64 € 100,00

Afscheid en jaarafronding Sportraad - € 500,00 € 584,40 € 750,00

Totaal uitgaven € 1.418,54 € 4.550,00 € 2.264,53 € 4.550,00

Inkomsten 2019

Rente Spaarrekening € 8,71 € 1,54 € 2,00

GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2017, 2018 en 2019 € 2.170,00 € 2.336,00 € 4.340,00 € 2.170,00

Totaal inkomen € 2.178,71 € 2.336,00 € 4.341,54 € 2.172,00

31-12-2019 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 6.963,64 € 9.040,65

Positief resultaat doordat de gemeentelijke bijdrage in 2017 en 2018 achteraf zjin uitgekeerd en 2019 vooraf. Tevens 

zijn er geen bijeenkomsten met de verenigingen georganiseerd zoals themaavonden en sportstimulering. De begroting 

en de financiele positie biedt voldoende ruimte om hiervoor samen met Sportpunt activiteiten te ontwikkelen.


