Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op woensdag 7 juni 2017
locatie Boom en Bosch te Breukelen
Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), John Heun, Thea Timmerman,
Vincent Stapper, Piet Verlaan, Zwanie van der Neut
Afwezig: Warner van Vossen (Wethouder Sport), Sander Treur, Olaf Horsman
Notulist: Susan Kersten
1. Opening en mededelingen:
2. Vaststellen agenda:
Agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen vergadering 18-5-17:
N.a.v. de notulen: college blz. 2, ad. Punt 9: Memo energie besparen: De brief aan het college over de
besteding van gelden van de buitensport wordt nog door Dick en Vincent aan het college gestuurd.
4. Ingekomen – en uitgaande stukken:
20170518 Uitnodiging werkateliers
20170530 sport.nl/voorclubs
20170601 Info voor sportclubs AH Sportactie 2017
20170601 Informatie Sportaanbieders Nationale Sportweek 2017
Ad. 20170518: Uitnodiging werkateliers: Op 24 mei jl. was de eerste bijeenkomst.
N.a.v. de getoonde plattegrond van Elinkwijk en Daalse wijk konden omwonenden en andere
belangstellenden ideeën aandragen voor de inrichting van het nieuwe Sportpark Daalse Weide.
Met name de kunstgrasvelden en bestaande gebouwen. Ook de kantine van OVVO is onderwerp van
gesprek. De tijd die voor deze meeting stond was eigenlijk te kort. Het is een goed initiatief geweest om
de multifunctionele indeling door te spreken. De initiatiefnemers willen gaan voor een multifunctioneel
park waarbij ook sporten zoals bootcamp en jeu de boule mee kunnen doen. Er speelt ook een
financiële vraag; veel verenigingen hebben zelf al heel veel geïnvesteerd in hun gebouwen. Als er gelden
over blijven dient er een eerlijke verdeelsleutel opgezet te worden. Voor de Sportraad van belang om de
afwikkeling van het financiële verhaal goed te blijven volgen en eventueel actie te ondernemen richting
de gemeente. Veel belangstellenden waren niet goed voorbereid op de bijeenkomst. 26 juni is de
volgende bijeenkomst.
Ad.20170530 sport.nl/voorclubs: betreft een online platform met sportgenerieke informatie voor
sportclubs. Onderwerpen zoals ledenwerving, accommodaties, vrijwilligers en financiën zijn hierbij
terugkerende thema’s.
Actie: eind juni op de website vermelden in de nieuwsbrief.
Ad: 20170601 Informatie Sportaanbieders Nationale Sportweek 2017: de focus lijkt doorgaans naar
Maarssen uit te gaan omdat daar meer gehandicapten en mensen met overgewicht zijn. De initiatieven
liggen bij de verenigingen om deel te nemen aan deze sportweek.
5. Nieuwe sportraadleden:
De sollicitatiecommissie bestaat uit John, Vincent en Thea.
Thea mailt John nog een aantal namen. John laat deze kandidaten weten dat er nog een advertentie
volgt en dat deze mensen t.z.t. mee kunnen solliciteren.
Dick vraagt bij Olaf na aan welke regels de financiering en in de plaatsing van de advertentie is
gebonden.
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6. Jaarverslag 2016:
Dick stuurt Piet nog het financieel verslag.
7. Sportcafe/ Thema avond:
De commissie bestaat uit: Vincent, Thea, Piet en evt. een nieuw sportraadslid.
1e keus datum is donderdag 26 oktober ook met het oog op de naderende verkiezingen. De gekozen
datum wordt Vincent afgestemd met de Wethouder Warner van Vossen.
2e keus datum is donderdag 2 november.
Optie programma schrijven is de kennis van Sander; de heer Henk Korevaar.
Naast de verkiezingen moet de thema avond ook terugblikken op de vorige thema avond.
Via de griffier van de gemeente navragen welke partijen Sport en bewegen in portefeuille hebben.
1e keus locatie: 4 in 1 gebouw, catering: Jan Sligtenhorst.
8. Communicatie/ website/nieuwsbrief:
Voor de website zijn de volgende punten al eerder genoemd: Thema-avond, Sportweek en
multifunctioneel sportpark Daalse Weide, sport.nl en nieuwe sportraadleden.
Zwanie schrijft het voorstel stukje.
De Sportraad bepaalt uiteindelijk wat ze op de website geplaatst willen hebben en levert dit aan bij
Sander.
9. Actiepuntenlijst:
Zie onderaan de notulen.
10. Rondvraag:
• DOP Nigtevecht bestaat 70 jaar; binnenkort zijn er daarvoor allerlei leuke activiteiten gepland. John
bezoekt deze activiteiten namens de Sportraad. De Sportraad heeft geen officiële uitnodiging gehad.
• Het safarifestival vindt plaats in de eerste week van september. Piet vraagt na bij Rens Elbersen hoe
dit geregeld wordt in combinatie met Sportpunt St. Vecht.
• Er is een brief namens de gemeente uitgegaan over zaalhuur verhoging per 1 augustus as.
Piet vraagt Olaf om nadere uitleg hierover aan de Sportraad.
• Sportpunt; de gemeente stemt nog niet in met definitieve vestiging.
• De laptop voor Susan zit in de begroting voor het jaar 2017. Dick heeft een offerte, de laptop blijft
eigendom van de Sportraad.
• De firma Scholman heeft de aanbesteding gekregen voor het onderhoud aan alle buitensportvelden
voor 1 jaar. De Sportraad heeft de volgende vragen hierover aan Olaf;
Is het pakket voorwaarden hetzelfde gebleven?
Hoe staan de verenigingen hier tegenover?
Indertijd was er slecht onderhoud door de firma Achterberg van daaruit is het harmonisatie overleg
in het leven geroepen.
Een aantal taakstellingen zijn uit het oogpunt van harmonisatie bij elkaar gebracht. Ook vanwege de
plicht vanuit de gemeente om dit te doen. De volgende vergadering dit onderwerp ter sprake
brengen bij Olaf. Hoe gaat de gemeente harmoniseren?
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Datum volgende vergadering 29 juni 2017.

De voorzitter,

De secretaris,
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 7-6-2017:
1

7-6-17

2
3
4

7-6-17
7-6-17
11-2016

5

9-2-2017

3 nieuwe Sportraadleden erbij, 2 aanmeldingen;
terugkoppeling via John.
Voortgang Sportpunt
Verhoging zaalhuur per 1 aug.
Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
24 mei inspraakav. Eind juni variantenbespreking
Nieuwsbrieven website per kwartaal

6
7

30-03-17
30-03-17

Thema avond 2017
Doorsturen fin. Verslag na behandeling naar Piet

Sollicitatie commissie

Datum af:
Sept 2017

Allen

Onbek.

Allen

april 2017

Dick

Nov 2017
April 2017
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