Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 9 november 2017
locatie Boom en Bosch te Breukelen
Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Sander Treur, John Heun,
Thea Timmerman, Gerard Geerdink, vervanging Olaf: Leonie
Afwezig: Warner van Vossen (Wethouder Sport), Zwanie van der Neut, Vincent Stapper,
Piet Verlaan, Olaf Horsman (vervangen door Leoni)
Notulist: Susan Kersten
1.
Opening en mededelingen:
Leonie komt namens Olaf vanuit de gemeente St Vecht.
2.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Nieuwe Sportraadleden:
Bij deze vergadering is nieuw lid van de Sportraad de heer Gerard Geerdink aanwezig.
Gerard heeft voorheen ook aan de Sportraad deelgenomen. Hij komt uit de gymnastiekwereld en heeft daar
diverse bestuursfuncties bekleed.
Deze introductie wordt ook gepubliceerd op de website.
Gekoppeld aan deze intro kan gelijktijdig de foto vernieuwd worden.
4.
Notulen vergadering 28 september 2017:
De notulen zijn aangepast en worden met aanpassingen verwerkt op de dropbox van de Sportraad.
Verder zijn de volgende vragen gerezen n.a.v. de notulen van 28-9-2017:
Hoe ziet het project Zuilense Vecht er financieel uit? Houden we er aan over of komt er tekort?
Het concept plan ligt er. Er is gevraagd naar de financiële onderbouwing. Daar komt nog een antwoord op.
Met Warner en Olaf wordt vrijdag 10 november verder over dit project gesproken.
Klachten kunstgras korrels: dit onderwerp wordt ook meegenomen in overleg met Olaf op 10 november. Er is
achterstand in het onderhoud van de voetbalvelden.
Er is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het onderhoud van de buitensportvelden.
5.
Ingekomen en uitgaande stukken:
Voorstel Participatie in het sociaal domein(20170926):
Aan het begin van het stuk werd De Sportraad genoemd. Later in het stuk niet meer.
Binnenkort volgt een bijeenkomst. Sportraad en ouderenraad blijven bestaan volgens het stuk van de gemeente.
John kijkt na of de sportraad onder de WMO raad valt. Gerard ziet niets staan over de zelfstandigheid van de
Sportraad.
Uitnodiging voor het oefenweekend Handbalvereniging Nijenrodes (20171012):
Deze uitnodiging is te laat verzonden door de handbalvereniging waardoor geen van de leden zich vrij kon maken
voor dit handbaloefenweekend. De sportraad wil juist op dit soort dagen zichtbaar zijn.
Collegevoorstel overzicht financiering (20171011):
Overzicht financiering sportverenigingen(20171011):
In overleg met gemeente op 10 november wordt meegenomen op welke manier de financiering van de
verenigingen is geregeld en waarop de financiering per vereniging is gebaseerd.
Van Olaf hebben Dick en John wel een kostenoverzicht ontvangen.
Bij strategisch meedenken moet op een eerlijke verdeling gelet worden.
6.
Sportcafé/thema avond 2 november 2017:
Thema avond : Over het algemeen is iedereen positief.
Ook is er bekendheid gegeven aan Het Sportpunt Stichtse Vecht.
Thea heeft de vragen opgeschreven die gesteld werden.

Evaluatie:
Thema avond; de grootste politieke partijen waren er niet bij.
Er waren ongeveer 25 mensen.
In verenigingen zitten veel vrijwilligers die meer taken hebben. En daarom waren er weinig deelnemers vanuit de
verenigingen.
De Griffie van de gemeente heeft meerdere zaken voor deze avond ingepland.
Gerard had geen idee wat hij van de avond kon verwachten.
Welke partijen staan positief voor de sport.
De avond op zich was heel goed georganiseerd.
De verenigingen zijn wel gemaild. Wellicht te laat en er is eenmaal herhaald omdat er nog maar 4 inschrijvingen
waren.
De nieuwsbrief na de zomer is er niet uitgegaan. En daar had deze thema avond ook in benoemd moeten worden.
Er is ook trainingsavond op donderdag voor veel verenigingen. Voor het bestuur van deze verenigingen mag dit
geen excuus zijn.
De inhoud is te algemeen geformuleerd. Het pakte de aandacht van de verenigingen en belangstellenden niet.
Verenigingen hebben juist op door het bezoeken van dit soort avonden een manier om opmerkingen te spuien
tegenover de gemeente.
Invoeren: Standaard de laatste donderdag in oktober als vaste thema avond plannen.
Vincent en Sander hadden als organisator ook een drukke agenda.
1 augustus was het concept al gereed.
Er is laat een bijeenkomst met Henk georganiseerd.
Volgend jaar alles omtrent de thema avond eerder in gang zetten.
Henk nu al vragen voor de derde donderdag van oktober 2018.
7. Communicatie/website/nieuwsbrief:
Geschenken voorstel Zwanie: volgende vergadering 14 december wil de sportraad een keuze maken.
Sander is persoonlijk geen voorstander; geld opmaken was de aanleiding van dit idee.
Insteek van het idee is om meer bekendheid te geven aan de Sportraad bij de achterban > actielijst.
Bedrag zou gaan om ongeveer 1100 euro. Er moet goed nagedacht worden om hoeveel bidons het gaat en waar je
deze gaat uitdelen. De volgende vergadering wordt er teruggekomen op het idee om meer bekendheid bij de
achterban van de Sportraad te creëren.
De sportraad beschikt momenteel over voldoende financiële middelen.
Er is een begroting en een jaarrekening.
Er zijn diverse zaken gratis geregeld voor de Sportraad. Eigenlijk zouden deze “om niet” zaken geactiveerd moeten
worden op het jaarverslag.
8. Actiepuntenlijst:
9.Rondvraag:
Vraag namens Olaf: Aan wie kunnen vragen over de binnensport gesteld worden: Piet, Vincent en Gerard.
Een werkgroep wordt samengesteld om € 75.000,= extra gelden bestemd voor de binnensport te besteden. Olaf wil
samen met leden van de sportraad brainstormen hoe dit bedrag in te vullen. Dit traject moet officieel verlopen.
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