Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 26 mei 2016
locatie Boom en Bosch te Breukelen
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Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), John Heun, Stef van Leeuwe, Zwanie van der Neut
Thea Timmerman, Vincent Stapper, Rowin Niewerth, ,Sander Treur, Piet Verlaan,
Aanwezig namens de gemeente: Olaf Horsman, Rens Elbersen
Afwezig: Hanney Plugge
Notulist: Susan Kersten
_________________________________________________________________________
Opening en mededelingen: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
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Vaststellen agenda:
Agendapunt 5; de presentatie van Marieke de Bruin wordt na het vaststellen van de agenda gehouden.
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Notulen vorige vergadering:
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
Opmerkingen n.a.v. de notulen:
Materialen voor sportdagen e.d. worden door de gemeente vervoerd vanuit de verschillende sporthallen
naar de activiteit locatie. Gelet moet wel worden op schoon retour brengen.
Stimuleren sport voor 55+: een groot deel van de senioren sport via Welzijn St. Vecht. Deze Stichting
heeft beschikking over MBVO-docenten. De Sportraad wil een brede verdeling van deze docenten en wil
de gemeente een notitie sturen.
Samenvoegen traject Sportpark Opburen met OSM Atletiekbaan:
Deze twee projecten dienen los van elkaar gezien te worden volgens Olaf van de gemeente.
Stef vindt het efficiënt dat er minimaal één vertegenwoordiger vanuit de gemeente bij de
Sportraadvergaderingen aanwezig is. Zo kunnen vragen vanuit de Sportraad zo veel mogelijk direct
beantwoord worden.
Susan en Zwanie zijn naar de dansshow van Terpsichore geweest op uitnodiging van Hanney.
Actielijst: actiepunt 4: OSM Atletiekbaan; afhankelijk van de bedragen dient volgens gemeente beleid te
worden aanbesteed. Verschillende aannemers zijn benaderd.

4. Ingekomen stukken en uitgaande post:
In:
20160428: Uitvoeringsprogramma OVVO: is afgerond.
20160502: Duurzaamheidstour uitnodiging: is niet direct voor de Sportraad bestemd.
20160513: Stichtse Vecht Marathon: Is een verzoek om hulp van Sportraadleden in financiële en
bestuurlijke vorm. Deze leden kan de Sportraad niet leveren.
20160520: Collegevoorstel Daalse Weide:
20160520: Peilnotitie ontwikkeling Daalse Weide definitief:
Herontwerp Daalse Weide. Door verkoop van grond kunnen zaken gefinancierd worden. Het stuk is ter
informatie voor de Sportraad.
Uit:
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Resultaten onderzoek sport en beweeggedrag :
Marieke de Bruin doet de opleiding Sportmanagement in Den Haag en geeft in het kader van haar studie
opdracht deze presentatie over haar onderzoek naar sportparticipatie.
Jeugd heeft behoefte aan Bootcamp en freerunning, sporten wanneer het hun uitkomt.
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De gemeente heeft behoefte aan betere communicatie.
Aanbevelingen welke uit het onderzoek naar voeren gekomen zijn: de gemeente dient de informatie uit
het rapport aan scholen en spotaanbieders te verstrekken om zo iedereen bewust te maken van deze
situatie.
De Sportraad neemt de bevindingen uit het onderzoeksrapport mee met o.a. de denktank.
De powerpoint presentatie van Marieke de Bruin wordt nog aan de sportraadleden toegestuurd via Rens
of Olaf.
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Communicatie/Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief staat klaar met linken naar de website waarop de uitgebreide tekst staat gepubliceerd.
Doel is om als Sportraad beter te communiceren met de verenigingen.
Vincent beschikt over het mailadressen bestand van verenigingen.
Rowin gaat samen met Sander de nieuwe website in de lucht brengen.
De volgende 3 punten komen als eerste op de website:
1. Meedenken met OVVO/atletiekvereniging m.b.t. management.
2. Onderzoek Sporthuis
3. Nieuwe subsidieregeling gemeente St. Vecht.
Dick zorgt als eerste input voor de voorstelronde van een sportraad lid.
Elk kwartaal wordt een sportraad lid voorgesteld op de website van de Sportraad.
Van elk lid wordt verwacht dat deze een verenigingsneutraal stuk opstelt.
Dropbox is voor de Sportraad een goed alternatief i.p.v. Het Dorp om alle vergaderstukken in te
archiveren en te raadplegen. Deze opzet wordt definitief na 3 maanden schaduwdraaien met positief
resultaat.
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Rondvraag:
Het weghalen van de speeltoestellen uit de huidige speeltuintjes is niet bevorderlijk voor het in
beweging houden van jonge kinderen.
Het bijhouden en evt. reparaties aan speeltoestellen is voor de gemeente De Stichtse Vecht een
geldkwestie. Vincent zoekt het speeltuinstuk op. Olaf stuurt de link van de website over de speeltuinen
door. Na ontvangst van deze stukken bekijkt de Sportraad of er nog nadere toelichting door de
gemeente nodig is.
17 t/m 24 september is er Nationale Sportweek daarbij wordt door de gemeente een oproep gedaan aan
de inwoners van de gemeente De St. Vecht om een leuke en/of bijzondere plek aan te geven om de
favoriete sport te beoefenen.
Deze vraag kan ook verwerkt worden in de nieuwsbrief.
Op 9 oktober vindt er een wereldwijde Unicef loop van 10 km, plaats.
Het zwembad Het Kikkerfort bestaat dit najaar 40 jaar. Er volgt een speciale krant met allerlei
activiteiten in en rond het zwembad.
Rens Elbersen, sportconsulent van de gemeente De St. Vecht komt in de Sportraad vergadering van 23
augustus vertellen over zijn werk.
De subsidie van Train de trainer is door 10 mensen opgeteerd. Er volgt nog een lijst van deelnemers.
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8. Sluiting:
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Datum volgende vergadering dinsdag 21 juni 20.00 uur.
De voorzitter,

De secretaris,

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 26 mei 2016:
Datum af:
1
2

3
4
5
6
7
8

Volgen aanpassingen Horeca Sportfondsen
Safaribad, 1 offerte besluit. Overleg in april.
Communicatiebeleid Sportraad (nieuwsbrief,
Website) ideeën voor contact met de achterban/
per kwartaal nieuwe input (3 artikelen)
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
Contact met WMO raad
Notitie ouderensport /docenten
Voorstelstuk voor de website van elk lid

Olaf
Allen

Werkgroep
buitensport
Sander/Rowin
Olaf
Dick
allen
allen

3

