Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op dinsdag 20 december
locatie Boom en Bosch te Breukelen
Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper, John Heun, Sander Treur, Piet Verlaan
Notulist: Susan Kersten
Aanwezig namens de Gemeente: Olaf Horsman
Afwezig: Warner van Vossen (namens gemeente), Rowin Niewerth, Zwanie van der Neut,
Thea Timmerman
1. Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering:
Notulen 24 november 2016:
Naar aanleiding van de notulen van november wordt nader ingegaan op het onderwerp
schoolzwemmen: groep 4 van de Schepershoekschool te Breukelen krijgt als één van de weinige scholen
uit de gemeente De Stichtse Vecht zwemles. Trend is dat er minder kinderen kunnen zwemmen in groep
4. Oorzaken hiervoor liggen in meer allochtone kinderen en kinderen waarvan de ouders het financieel
niet kunnen opbrengen om de kinderen eerder op zwemles te laten gaan. Het zwemmen komt door
begrotingsproblematiek vanaf schooljaar 2017/2018 onder druk te staan. De school betaald nu zelf de €
1500,-- aan beperkte onkosten voor deze zwemlessen. Een eigen docent van de school doceert de reeds
gediplomeerde kinderen. Een medewerker van het zwembad geeft de kinderen les die nog niet kunnen
zwemmen. De Sportraad en de gemeente willen dit onderwerp voor de gehele gemeente De Stichtse
Vecht aandacht te geven. Dit onderwerp voor een agendapunt voor de vergadering van januari 2017
waarbij ook onderzocht wordt waar het tekort van € 1500,-- vandaan komt. John wil namens de
Sportraad een brief aan de gemeente opstellen. Deze brief kan na instemming door de andere
sportraadleden in februari 2017 verzonden worden.
4. Ingekomen stukken en uitgaande post:
In:
20161212 RIB Jeugdsportfonds en Zwemregeling
20161214 update sociaal domein
20161214 Behoefte peiling Sportaanbieders Stichtse Vecht 2016 2.0
20161214 Factsheet Behoeftepeiling SV
20161214 Terugkoppeling thema avond
Behoeftepeiling: 37 verenigingen hebben gereageerd op de inventarisatie die Marieke de Bruin als
Sportconsulent van de gemeente Stichtse Vecht heeft uitgezet.
Het zijn doorgaans dezelfde verenigingen die reageren. Huurkosten van de sportaccommodaties zijn
voor verenigingen doorgaans de reden voor verhoging van de contributie. Acties voortkomende uit dit
onderzoek worden uitgevoerd door de gemeente De Stichtse Vecht. Daartoe worden gerichte
gesprekken gevoerd met de verenigingen die daar om hebben gevraagd. Uitgangspunt voor deze
monitor is de jaarlijkse behoefte peiling en verenigingsmonitor die om het jaar door de gemeente wordt
uitgevoerd.
Uit:
geen
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5. Terugkoppeling gemeente thema-avond:
Zowel de mening van de sportaanbieders als van de sportraadleden wordt door de gemeente De Stichtse
Vecht gedeeld. De nieuwe wethouder tekent het stuk ook voor akkoord. Het stuk is opgesteld door
Olaf Horsman en dient als terugkoppeling naar de sportverenigingen en in het bijzonder de
sportverenigingen die aan deze thema-avond hebben deelgenomen. Het stuk komt in de huisstijl van de
gemeente De Stichtse Vecht als eerste document in de eerste nieuwsbrief via de nieuwe website van de
Sportraad in januari 2017.
6. Verslag bijeenkomst sociaal domein:
Dit verslag doet Rowin. Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
7. Buitensport, budget onderhoud 2017:
Het budget is goedgekeurd door de Sportraad, terugkoppeling volgt via Dick met een advies naar de
gemeente definitief na de vergadering van de Sportraad in februari.
8. Sportpunt Stichtse vecht:
Het Sportpunt Stichtse Vecht is met het aanstellen van de nieuwe wethouder even “on hold” gezet.
Het aantrekken van de medewerker communicatie en marketing Sport voor 20 uur per week gaat
gewoon door net als de aanpassingen in het zwembad Het Kikkerfort om daar een fysiek Sportpunt te
maken. Dat de besluitvorming even geparkeerd wordt en de uitvoeringsmaatregelen gewoon doorgaan
is tegenstrijdig. De inhoud visie zal n.a.v. de opmerkingen over het Sportpunt door de Sportraad niet
veranderen. De opmerkingen van de Sportraad om de blauwdruk nog nader uit te werken worden
meegenomen.
9. Communicatie/nieuwsbrief/website:
In januari hoopt Sander de nieuwe website te kunnen introduceren.
Na live-gang kunnen er nog allerlei zaken gewijzigd worden. Sander wordt contactpersoon van Loyals
een extern bedrijf die de hosting en het uitzenden van de nieuwsbrieven regelt.
10. Data 2017:
De vergaderdata voor het jaar 2017 worden als volgt vastgesteld:
9 februari, 30 maart, 18 mei, 29 juni, 24 augustus, 28 september, 9 november en 14 december.
Deze data worden door Vincent gecommuniceerd met de gemeente. Voor de vergadering van 9 februari
is de Sportraad uitgenodigd door de gemeente bij het Safari bad in Maarssen. Zodat gelijk de
verbeteringen bekeken kunnen worden door de Sportraad.
11. Rondvraag:
Piet vraagt of er niet in alle sportzalen AED apparaten opgehangen kunnen worden. In Maarssen vallen
de AED’s onder de verantwoording van Sportfondsen. Alleen bij OVVO zijn de AED’s van OVVO. De
contactgegevens van Rowin worden doorgegeven voor een AED in Bloemstede. Een update van
inventarisatie van AED’s is door de Sportraad gewenst.
De uitslagen voor de rubberen korrels welke in kunstgrasvelden verwerkt zijn, zijn niet zo verontrustend
dat er niet meer op deze velden gesport kan worden. De besturen van de voetbalverenigingen
ontvangen de uitslagen van de onderzoeken. En kunnen op basis hiervan zelf een besluit nemen.
Twee sportraadsleden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 17 januari as. van 14 tot 16 uur om
toe te horen bij de college bijeenkomst over Sportthema: duurzaamheid Sport en Sociaal Domein.
Van de leden die hier heen gaan wordt verwacht dat zij in 15 minuten hun verhaal doen over de
uitkomsten voor het beste sportklimaat. Piet en John gaan naar deze bijeenkomst. Olaf stuurt hen het
programma toe. Dick stuurt de data Sociaal Domein door naar John.
Volgens Piet zijn er problemen bij tennisvereniging De Blauwe Reiger met het omliggende groen.
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De gemeente wordt uitgenodigd om hier nogmaals naar te kijken. Er is al een beheerder 1 dag per week
in dienst. Vrijwilligers zijn voor dit onderdeel van het onderhoud niet voldoende.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Datum volgende vergadering donderdag 9 februari 20.00 uur.
Aangedragen agendapunten: Hartslagmeter i.c.m. AED.
Verslag bijeenkomst Sociaal Domein door Rowin.
Duurzaamheid in het kader van de sport en Sociaal Domein.
Schoolzwemmen binnen de gem. De Stichtse Vecht.
Nieuwe leden voor de Sportraad na vertrek Hanny.
Speeltuinenbeleid.
Buiten Sporten.
De voorzitter,
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De secretaris,

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 20 december 2016:
Datum af:
20-12-16
2 nieuwe Sportraadleden erbij
Allen
Febr. 2017
20-12-16
Info naar verenigingen omtrent kunstgras
Wg.buitensport
Febr. 2017
20-12-16
Voortgang schoolzwemmen
Allen
Onbek.
20-12-16
Sport en Sociaal Domein
Rowin
Febr. 2017
11-2016
Voortgang ontwikkeling Sportpark Daalse Weide
Allen
Onbek.
20-12-16
Verslag Thema avond als eerste stuk op website
Sander
Febr. 2017
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