Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 18 mei 2017
locatie Boom en Bosch te Breukelen
Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), John Heun, Sander Treur, Thea Timmerman,
Olaf Horsman , Vincent Stapper, Piet Verlaan
Afwezig: Zwanie van der Neut , Warner van Vossen (Wethouder Sport)
Notulist: Susan Kersten
1. Opening en mededelingen:
2. Vaststellen agenda:
Punt 5, kennismaking met Griffie Stichtse Vecht wordt na agendapunt 2 behandeld.
3. Notulen vergadering 30-3-17:
N.a.v. de notulen en de actielijst wordt een sollicitatie commissie samengesteld bestaande uit:
Thea, Vincent en John.
Afscheid Hanney wordt zaterdag 27 mei.
4. Ingekomen – en uitgaande stukken:
IN 20170403 Wijkbericht vernieuwing sportparken
IN 20170406 nieuwsbrief Sportservice Provincie Utrecht
IN 20170406 U-10 bijeenkomst sportuitvoerders en sportraden
IN 20170420 uitnodiging U-10 bijeenkomst | Houten
IN 20170424 Memo Energie(k) besparen in de sport
IN 20170501 SportBorrel De Ronde Venen
IN 20170508 Memo sportpunt SV IN 20170509 HSV Breukelen
UIT UIT 20170424 gemeentelijke informatiezuilen
UIT 161222 CONCEPT VOORSTEL SCHOOLZWEMMEN STV v2 (wordt definitief en verzonden door
Vincent)
5. Kennismaking Griffie Stichtse Vecht, de heer Jelle Hekman:
De heer Jelle Hekman is griffier bij de gemeente de Stichtse Vecht t.b.v. ondersteuning/ secretariaat van
de gemeenteraad met 33 leden en 11 fracties.
De heer Hekman wil graag kennis maken met de adviesorganen van de gemeente Stichtse Vecht.
De ingekomen stukken voor de gemeenteraadsleden worden door de griffier beoordeeld of deze ook
doorgestuurd worden aan de gemeenteraadsleden.
Er komen nagenoeg geen stukken binnen over sportzaken.
De Sportraad vraagt de informatie via de vertegenwoordiger vanuit de gemeente voor sportzaken,
Olaf Horsman. De vraag van de griffier is welke stukken de Sportraad zou willen raadplegen.
Zowel raadsleden als burgers kunnen alles raadplegen via de griffier.
Ook als toehoorder bij een commissie vergadering zijn zowel burgers als andere geïnteresseerden
welkom om informatie over bepaalde onderwerpen te achterhalen.
Via Olaf stuurt de griffier een link om stukken te raadplegen. Via een kalender liggen de stukken onder
een datum. Dit systeem werkt goed. Het adviesorgaan Sportraad is vrij onbekend bij de gemeente
wellicht omdat er minder financiën mee gemoeid zijn en meer aandacht is voor de uitvoering.
6. Aangepast Horeca beleid:
Mevrouw Safak Morssink en de heer Tom Verkaven, beiden werkzaam voor de gemeente Stichtse Vecht
als onderdeel van beleidsmedewerkers, geven een uiteenzetting over para-commerciële horeca.
Deze vorm van horeca wordt uitgevoerd door sportverenigingen en werkt concurrerend nadelig voor de
reguliere horeca. Op verzoek van de reguliere horeca moet de regelgeving voor deze para-commerciële
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horeca herzien worden waarbij openingstijden en de frequentie van de bijeenkomsten op de vereniging
een discussiepunt zijn. De prijzen voor drank afgenomen binnen de vereniging zijn ook al goedkoper.
Ook personeel bij de vereniging is minder geschoold in het horeca vak dan het personeel van de
commerciële horeca –exploitant. De inrichtingseisen van de bar/gelegenheid zijn verschillend voor
commercieel en para-commercieel.
De mening van de Sportraad wordt gevraagd. Hoe vaak mag een vereniging een feestje organiseren?
12 x per jaar wordt doorgaans door de vereniging niet gehaald.
Twee Sportraadsleden doen graag mee in deze discussie op uitnodiging via Olaf waarbij zij de
verenigingen ook niet te kort willen doen maar er ook begrip is voor de horeca.
7. Ontwikkeling digitale platform sport:
Mevrouw Veronique Rap, sinds februari 2017 in dienst als commercieel en marketing medewerkster bij
de gemeente Stichtse Vecht ter ondersteuning van Olaf. Zij werkt ook deels voor zwembad Het
Kikkerfort. Het logo van Sportpunt Stichtse Vecht wordt gepresenteerd. Het logo moet alle doelgroepen
aanspreken en niet direct gerelateerd worden aan de gemeente. Het logo van de gemeente staat wel op
één van de sheets. Uitgangspunt was dat gemeente Stichtse Vecht goed zichtbaar moet zijn als het gaat
om sport. Via een gemeente kern en sport kunnen verenigingen geselecteerd worden.
Activiteiten worden geselecteerd via een kalender. Onder de datum staat de activiteiten beschreven.
Ook eenmalige sportactiviteiten kunnen gevonden worden via de nieuwsberichten en kalender.
Voor ongebonden sporten kan beter de weg van social media gekozen worden.
Sportpunt SV wil sport streeknieuws (ook welke vermeld staat in kranten)en info vanuit de verenigingen
laten terugkomen op de website.
De volgende bevindingen vanuit de Sportraad worden door Veronique en Olaf meegenomen in de
projectgroep Sportpunt SV.
• Registratie van activiteiten ligt bij verschillend medewerkers van de gemeente. Als iemand uitvalt
moeten de zaken op gebied van sport nog wel gevolgd kunnen worden.
• Een link met de gemeente via het logo SV
• De website geschikt maken voor een concrete hulpvraag.
• Nieuwsberichten plaatsen welke breed toegankelijk zijn, dus eenvoudig en makkelijk voor iedereen
leesbaar.
• Een ander (sportiever) lettertype
Definitieve lancering van het Sportpunt vindt plaats in september tijdens de Nationale Sportweek.
De Sportraad wordt ook tussentijds op de hoogte gehouden van aanpassingen. De Sportraad vindt de
website een goed initiatief.
8. Noodwoningen statushouders op sportvelden:
Statushouders moeten noodopvang aangeboden krijgen. Het gaat om 40 tot 80 alleengaanden waar de
familie nog aan toegevoegd kan worden voor de duur van 3 tot 10 jaar.
3 opties: 1 Kantoorpanden, 2 braakliggende terreinen in Maarssen, 3 sportvelden. Indien deze laatste
mogelijkheid wordt overwogen worden er beslissingen genomen door gemeente in samenspraak met de
Sportraad.
9. Memo energiek besparen:
Ad. Punt 20170424 Memo Energiek: het college heeft al ingestemd met het voorstel. Het voorstel gaat
ten koste van het budget voor de buitensport. De begroting voor 2017 ook voor de buitensport is al
goedgekeurd door de Sportraad. Nu worden er op deze manier achteraf wijzigingen in aangebracht.
Daar is de Sportraad het niet mee eens. Het doel op zich is goed. De geldstroom is niet goed. John en
Vincent stellen een brief aan het college op.
10. Memo Sportpunt SV
Positief advies vanuit de Sportraad.
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11. Nieuwe sportraadleden: sollicitatiecommissie bestaat uit Thea, Vincent en John
12. Jaarverslag 2016 : Dick bespreekt het financiële deel met Piet.
13. Sportcafé/ Thema avond:
Niet behandeld
14. Communicatie/ website/nieuwsbrief:
Niet behandeld
15. Actiepuntenlijst:
Aangepast en behandeld
16. Rondvraag:
Niet gedaan.
Om 22.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Datum volgende vergadering donderdag over 3 weken via datumprikker.

De voorzitter,

De secretaris,

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 18 mei 2017:
Datum af:
Sept 2017

1
2
3

22-5-17

3 nieuwe Sportraadleden erbij, 2 aanmeldingen

Sollicitatie commissie

22-5-17

Vincent

mei 2017

4

11-2016

Allen

Onbek.

5
6
7
8

9-2-2017
18-5-17
30-03-17
30-03-17

Voortgang schoolzwemmen/voorstel naar
wethouder
Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
24 mei inspraakav. Eind juni variantenbespreking
Nieuwsbrieven website per kwartaal
Brief def. Advies schoolzwemmen
Thema avond 2017
Doorsturen fin. Verslag na behandeling naar Piet

Allen
Vincent
Allen
Dick

april 2017
april 2017
Nov 2017
April 2017
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