Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op dinsdag 19 april 2016
locatie Boom en Bosch te Breukelen
Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), John Heun, Stef van Leeuwe,
Thea Timmerman, Vincent Stapper, Rowin Niewerth, Hanney Plugge, Sander Treur, Piet Verlaan
Notulist: Susan Kersten-van Dijk
Afwezig namens de Gemeente: Olaf Horsman , Vital van der Horst
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Afwezig: Zwanie van der Neut
________________________________________________________________________________
Opening en mededelingen: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
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Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Notulen vorige vergadering:
Punt 3: Notulen 16 februari: OSM heeft verschillende verenigingen. Het onderdeel waar in deze notulen
op 16 februari jl. over gesproken wordt betreft het onderdeel atletiek.
Punt 5: De stichting voor OVVO bestaat al, het gaat om de ondersteuning voor deze stichting.
Punt 5: pag. 2: er wordt bedoeld ouderensport in het algemeen, niet een specifieke vereniging.
Vincent stuurt Stef de groepsfoto van de Sportraad alsnog op voor plaatsing op de website.
Actielijst:
• Sporthuis St. Vecht: de raadsleden, de heren Van Liempt en Van ’t Hof zijn positief over het
Sporthuis.
Verslag van de bijeenkomst op 7 april jl. wordt door Piet aan de Sportraadsleden toegestuurd.
Op 11 mei is de volgende bijeenkomst. Olaf Horsman werkt de stukken uit.
De vraag is waar zet je de combinatiefunctionarissen in. En hoe is de verdeling van de financiën voor
deze medewerkers. En wie stuurt deze mensen aan. John en Piet volgen dit onderwerp. In
samenwerking met 2 raadsleden geeft dit draagkracht.
• AED Bloemstede: de plaatsing van een AED apparaat bij de Sporthal te Bloemstede is volgens Rowin
nog te vroeg.
Er wordt nog uitgezocht de kosten voor verwarming buitenkast, onderhoud en verzekering van het
apparaat. Ook wordt in kaart gebracht waar en in welke wijk de AED apparaten komen te hangen.
Rowin blijft dit onderwerp persoonlijk volgen en meldt de status aan de Sportraad.
• OSM atletiekbaan: Vraag van Sander is of dit project niet samen kan gaan met het traject Sportpark
Op Buren.
• Opzetten communicatie: door tijdgebrek Sander is dit even blijven liggen.
De website wordt het digitale thuis van de Sportraad. Diverse communicatiemiddelen verwijzen naar
deze website. Rowin wil de website werkzaamheden overnemen van Stef. Ook wordt bekeken of deze
een update moet ondergaan. Vincent stuurt Sander een actuele lijst met verenigingen. Rens Elbersen,
sportbeleidsmedewerker van de gemeente houdt de mutaties bij. Voorstel van de Sportraad is om per
vereniging twee contactpersonen te informeren over nieuwsbrieven vanuit de Sportraad.
• Klachtenregistratie: de klacht m.b.t. de Stinzenhal materialen en toiletten is de enige.
Een officiële rapportage van klachten ontbreekt. Piet informeert bij de gemeente.
Een klacht via Olaf Horsman of Rens Elbersen is sneller opgelost. Onbekend is voor de verenigingen de
weg naar de klacht. In de volgende vergadering wordt op dit onderwerp teruggekomen met Olaf
Horsman. Daarbij wordt de inventarisatie van klachten door Sportfondsen meegenomen.
• OVVO: John Heun informeert de sportraadleden nog over verloop per mail.
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4. Ingekomen stukken en uitgaande post:
In:
20160330 Lidmaatschap opzeggen Sportraad door Stef van Leeuwe: De Sportraad besluit nog even te
wachten met nieuwe leden. In besloten vergadering geeft Stef zijn visie op de Sportraad aan Sander. De
know-how van Stef is altijd benaderbaar.
20160401 Uitnodiging Utrecht 10: John en Stef gaan naar de bijeenkomst voor maatschappelijk
verantwoorde sportvereniging op 1 juni in Vianen. Piet gaat naar de onderwijsgericht sportbijeenkomst
op 25 mei. De Sportraadleden krijgen deze ook toegestuurd via Piet.
20160415 Uitvoeringsprogamma. Sport/advies WMO raad: een aantal adviezen zijn goed ontvangen.
Dick neemt contact op met de WMO raad om contact te hebben met de WMO raad over de manieren
van werken.
Uit:
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Overleg Sporthuis/sportbedrijf:
Al besproken bij notulen punt 3.
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Communicatie/Nieuwsbrief:
Facebook maakt onderdeel uit van het communicatieplan. Vincent stelt voor de facebook om te zetten
van een persoon naar een organisatie i.v.m. privacy van degenen die de Sportraadfacebook raadplegen
en/of liken.
De nieuwsbrief maakt ook een koppeling met de website. De introductiebrief schrijft Dick.
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Thema-avond:
Idee van Rowin is om een gezellige beursvloer avond voor verenigingen te organiseren om te
discussiëren over hoe je samen als vereniging met elkaar zaken voor elkaar kunt krijgen.
Themacommissie komt nog met een locatie, avond in oktober waarbij Vital ook aanwezig kan zijn.
Tevens wordt dit ook een onderwerp voor de nieuwsbrief.
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Rondvraag:
op 24 april is er open dag bij de Maarsseveense Plassen waarbij ook verenigingen zich presenteren.
Piet organiseert beach volleybal.
Rowin vraagt hoe de gemeente 55 + sport wil stimuleren als er niet voldoende docenten zijn.
Deze vraag wordt in de volgende vergadering aan de gemeente gesteld.
Vincent wil weten wanneer de nieuwsbrief daadwerkelijk verstuurd gaat worden. Per vergadering
worden 3 onderwerpen gekozen. Per nieuwsbrief zijn er 9 onderwerpen om uit te kiezen. 3
onderwerpen worden geplaatst in de nieuwsbrief. Het digitaliseren van de stukken volgt ook via Sander.
Stef verzoekt Vincent het jaarverslag alvast naar de verenigingen te sturen voorafgaand aan de
nieuwsbrief. Dit leidt weer tot meer PR van de sportraad.
Volgens Thea stopt het transport van sportmaterialen binnen de gemeente. In de volgende vergadering
kan dit nagevraagd worden bij Olaf.

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Datum volgende vergadering donderdag 26 mei 20.00 uur.
De voorzitter,

De secretaris,
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 19 april 2016:
Datum af:
1
2

7 april is vervolg Sporthuis St. Vecht
Volgen aanpassingen Horeca Sportfondsen
Safaribad, 1 offerte besluit. Overleg in april.
Communicatiebeleid Sportraad (nieuwsbrief,
Website) ideeën voor contact met de achterban
OSM Atletiekbaan, ver. Pakt 2 zaken zelf op.
De gemeente pakt 3 zaken op.
Opzetten communicatie o.a. website in concept
Update klachten/opmerkingen m.b.t. sport
Per kwartaal
OVVO: ontwikkelingen blijven volgen
Contact met WMO raad

3
4
5
6
7
8

Piet/John
Olaf
Allen
Werkgroep
buitensport
Sander/Rowin
Olaf
John/Olaf
Dick

Punten voor Olaf Horsman/ Vital van der Horst voor de vergadering van 26 mei:
•
•
•
•

Transport van sportmaterialen binnen de gemeente
Stimuleren sport voor 55+ mensen met te weinig sportdocenten,
Rapportage klachtenregistratie sportaccommodaties.
Optie tot samenvoegen traject sportpark Op Buren met OSM atletiekbaan.
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