Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op dinsdag 16 februari 2016
locatie Boom en Bosch te Breukelen
Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper, John Heun, Sander Treur, Piet Verlaan,
Stef van Leeuwe, Rowin Niewerth, Hanney Plugge, Zwanie van der Neut, Thea Timmerman.
Notulist: Susan Kersten-van Dijk
Aanwezig namens de Gemeente: Olaf Horsman
Afwezig: Vital van der Horst.
________________________________________________________________________________
Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vandaag is de sportraad
compleet en wordt om 21.00 uur de foto voor de website gemaakt.
1. Vaststellen agenda:
Olaf heeft het Uitvoeringsprogramma Sport op 16 februari nagestuurd dit stuk wordt bij de ingekomen
post alsnog opgenomen.
De AED wordt als agendapunt 8b toegevoegd.
2. Notulen vorige vergadering:
Notulen 14 januari 2016:
Aanpassingen: pag. 2 van 3: punt 7: bij onderzoek Sporthuis; besparingen betreffen niet direct het
Kikkerfort.
Actielijst:
Naar aanleiding van de actielijst m.b.t. het punt: klachten sport:
Klachten welke gekoppeld kunnen worden aan de uitoefening van de sport kunnen volgens Piet Verlaan
ook rechtstreeks bij Sportfondsen gemeld worden. Er volgt dan ook een terugkoppeling. Sportfondsen
beslist wie de klacht gaat oplossen Sportfondsen of de gemeente. Klachten welke lopen via de gemeente
worden iemand toegewezen. Er volgt ook geen terugkoppeling. Dit punt blijft op de actielijst.
4. Ingekomen stukken en uitgaande post:
In:
20160124: Brief OSM atletiek jeugd:
Verzoek om financiële bijdrage vanuit de gemeente om wegens slechte kwaliteit van de eigen
atletiekbaan uit te kunnen wijken naar nabij gelegen atletiekbanen.
Uit:
Antwoord op brief OSM atletiek jeugd:
Na bespreking van het communicatieplan is het de taak van de Sportraad gebleken één of meerdere
afgevaardigden van de atletiekvereniging OSM uit te nodigen bij de volgende vergadering van de
Sportraad. Op deze manier wordt de input van de sportverenigingen serieus genomen.
5. Sporthuis, uitkomsten bespreking:
Olaf meldt dat in de toekomst het Sporthuis meer kans van slagen maakt.
Er kan een breed takenpakket onder het Sporthuis vallen. Er komt vervolg op de gesprekken die
momenteel gevoerd worden.
Sportservice St. Vecht is het servicebureau van de gemeente Stichtse Vecht op het gebied van sport en
bewegen in de gemeente Stichtse Vecht.
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Sportservice Midden Nederland is een servicebureau op het gebied van sport en bewegen in de
provincie Utrecht.
Sportservice biedt ondersteuning aan sportverenigingen en helpt gemeenten bij sportbeleid en
stimuleringsprogramma’s.
6. Gymzaal Harmonieplein Maarsen:
De randvoorwaarden voor dit project worden behandeld binnen de gemeente;
-hoe kun je de gymzaal voor meerdere doeleinden gebruiken?
- multifunctioneel gebruik
- horeca wordt voorzien middels koffie/thee- en frisautomaten.
- er is weinig financiële ruimte
- een inventarisatie van wensen van verenigingen wordt gemaakt.
- gezelligheid van de sportzaal moet niet te veel leiden tot concurrentie van de omliggende horeca.
- over 10 jaar moet het gebouw ook nog aan de moderne eisen voldoen en multifunctioneel zijn.
- het gebouw wordt geen sporthal maar een gymzaal waarin basketbal niet mogelijk is (i.v.m. kosten).
Olaf stuurt het plan voor deze zaal rond aan de Sportraadleden en via hem kunnen op- en/of
aanmerkingen kenbaar worden gemaakt.
7. Communicatie/Nieuwsbrief:
De verenigingen binnen de gemeente de Stichtse Vecht moeten zien/merken dat er een Sportraad is en
wat deze raad kan doen voor de eigen sportvereniging.
De communicatie voor de sportraad kan verbeterd worden op de volgende punten:
- Aanwezig zijn bij elke vergadering; de vergaderfrequentie kan hier ook invloed op hebben.
- Voorbereid naar de vergadering gaan.
- Opgemerkt worden door sportverenigingen door bij problemen en/of jubilea bij de vereniging langs
te gaan. Terugkoppeling gebeurt via de sportraadvergaderingen.
- De Sportraad moet elke 2/3 maanden iets essentieels te vertellen hebben.
Het voorstel welke Sander bij deze plannen presenteert is: dat elk sportraad lid bij evenementen en
jubilea van sportverenigingen zijn gezicht laat zien namens de Sportraad.
Communicatie vanuit de Sportraad gaat uniform en beter georganiseerd worden met betere middelen
zoals mail chip. In samenwerking met Vincent wordt het communicatiemiddel Het Dorp nog bekeken.
Via social media kan de Sportraad veel clubs volgen en kan de input vandaaruit ook verwerkt worden in
de nieuwsbrief van de Sportraad.
Vast agendapunt voor Sportraadvergadering wordt:
Welke punten komen ter publicatie in de nieuwsbrief. 3 maal, max. 4 x per jaar.
Nodig voor dit doel is een virtuele werkplek met actuele documentatie voor elk Sportraad lid
raadpleegbaar.
De powerpoint presentatie van Sander wordt aan de sportraadleden toegestuurd.
8. A. Jaarverslag:
Alle stukken zijn ontvangen door Vincent en worden aangevuld met beeldmateriaal en nogmaals aan de
Sportraadleden voorgelegd.
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B. EAD:
De onlangs opgerichte Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht wil ervoor zorgen dat altijd een AED in de
buurt aanwezig is. De AED’s kunnen bediend worden door daartoe getrainde bewoners. Het college van
B&W heeft besloten deze stichting een startsubsidie toe te kennen om in de gemeente een dekkend
netwerk van AED’s in te richten. Veel vrijwilligers van sportverenigingen zijn al getraind en zorgen voor
goed onderhoud van de AED ‘s. De AED’s hangen doorgaans op een goed zichtbare plek.
9. Rondvraag:
Dick vraagt Olaf waarom de sportraad niet op de hoogte was van het financieel slechte exploitatie
resultaat van de sporthal van OVVO. Olaf komt vanuit de gemeente nog met een voorstel.
De sportraad gaat niet in op het aanbod van effectief vergaderen van Riete Habes van de
vrijwilligersvereniging voor de St. Vecht.
Olaf vraagt de sportraadleden om een officiële reactie op het aangepaste Uitvoeringsprogramma Sport.
Ook als er geen opmerkingen op zijn, dit ook aan Olaf laten weten.
Aan de werkgroep Buitensport wordt door Olaf het voorstel gedaan over de vervanging van 4
tennisbanen in Loenen voor kunststoftennisbanen.
Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Datum volgende vergadering donderdag 24 maart 20.00 uur.
De voorzitter,

De secretaris,

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 16 februari 2016:
Datum af:
1
Meedenken Sporthuis St. Vecht
Piet/John
2
Volgen aanpassingen Horeca Sportfondsen
Olaf
Safaribad, 1 offerte besluit
3
Communicatiebeleid Sportraad (nieuwsbrief,
Allen
Website) ideeën voor contact met de achterban
4
Sporthuis gem. St. Vecht, denktank en notitie
Olaf
Meedenken Sporthuis
John/Piet
5
6
7
8
9
10
11
12

AED sporthal Bloemstede
OSM Atletiekbaan, volgen ontwikkelingen
Jaarverslag 2015
Opzetten website in concept
Update klachten/opmerkingen m.b.t. sport p
kwartaal
OVVO: bezoek van sportraadlid John en voorstel
gemeente via Olaf
Voorstel tennisbanen Loenen via werkgroep
Buitensport
Reacties op Uitvoeringsprogramma Sport

Allen
allen
allen
Sander
allen

Febr 2016

John/Olaf
Olaf
Allen
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