Verslag vergadering Sportraad Stichtse vecht donderdag 9 juli 2018
Aanwezig: Zwanie van der Neut, Piet Verlaan, Dick van Zanten, John Heun, Diana Kolfschoten, , Olaf Horsman,
Vincent Stapper en Sander Treur, Joris Meegdes, Thea Timmerman , Judith van de Vorle
Afwezig: Gerard Geerdink , Hetty Veneklaas (wethouder Sociaal)
Notulen: Susan Kersten
1. Opening en mededelingen: Hetty Veneklaas is verhinderd voor het bijwonen van de vergadering.
2. Vaststellen agenda:
Punt 3 van de agenda vervalt.
3. Kennismaking wethouder mw. H. Veneklaas:
Wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
4. Notulen vergadering 17 mei 2018:
N.a.v. de notulen wordt opgemerkt dat er een datum gesteld moet worden voor uiterlijke oplevering van een
schoongemaakte sporthal.
Voor de klachten over de Sporthal gaat een o-meting plaatsvinden met Gerard vanuit de sportraad. Na de
zomervakantie moet schoonmaak en luchtverversing in orde zijn. Olaf zorgt op korte termijn nog voor de
volgende vergadering voor een antwoord. Zo niet dan stuurt de Sportraad een brief.
AED: ook voor artsen is het heel moeilijk te beoordelen wanneer een reanimatie te starten. Het voorbeeld van
voetballer Nouri wordt uit de notulen gehaald.
Dat grote ondernemingen geen AED plaatsen vindt dhr. Joris Meegdes niet gepast.
Dick en Thea zijn naar het afscheid van de ex-wethouder Warner van Vossen geweest.
Sportpark Zuilense Vecht: gemeente Utrecht heeft de gebiedsvisie opgesteld. En de stappen worden in deze
grote lijnen steeds meer gedetailleerd.
Sportparkmanager: Aardjan van de Berg wordt voor één van de volgende sportraadvergaderingen gevraagd om
toelichting te geven.
5. Ingekomen en uitgaande stukken:
20180618 Uitnodiging gezond gewicht en middelengebruik
20180508 Sportbestuur ontmoeting Utrecht 2018
6. Speeltoestellen Loenen:
Zwanie had graag aan Hetty de buitenspeeltoestellen foto’s laten zien. De toestellen zijn onveilig. Er is een
rapport uitgebracht waar de gemeente niets mee doet.
Na telefonisch contact is er ook geen resultaat bereikt.
De ondergrond van de speeltoestellen is ook slecht. In heel Loenen is dit het geval.
Olaf is van mening dat buitenspeeltoestellen niet direct in de Sportraad passen. Wel is het een manier om
kinderen aan het bewegen te krijgen.
De Sportraad wil een brief sturen om het achterstallig onderhoud aan de speeltoestellen aan te kaarten bij de
wethouder/het college. Dit in het belang van het bewegen van kinderen. Het achterstallig onderhoud neemt
ook risico’s voor de kinderen met zich mee zoals vallen ed.

7. AED’s Sportaccommodaties:
De Sportraad zou een stukje op eigen website over de AED’s kunnen zetten. De stichting gaat kijken hoe het
snel geregeld kan worden met naar buiten verplaatsing van de AED’s welke binnen hangen bij Stinzenhal en bij
het Kikkerfort.
8. Update Harmonisatie Buitensport:
Buitensport: Na overleg met Olaf vindt Hetty de genomen besluiten goed.
De commissie buitensport plant nog een aparte vergadering. Vragen worden dan nog doorgespeeld aan Hetty.
Op advies van de Sportraad z.s.m. na de vakantie. Over 4 weken wordt er een advies van de Sportraad op het
stuk Harmonisatie Buitensport verwacht.
Hetty wordt verzocht om in gesprek te gaan met de Sportraad over het laatste stuk van de buitensport.
De update harmonisatie buitensport: binnen 4 weken volgt deze via Dick.
9. Jaarverslag
Judith heeft het verslag tekstueel doorgelopen.
De opmerkingen worden volgend jaar meegenomen.
Alle losse stukken van het jaarverslag zijn ingediend en commentaren konden vóór definitieve verwerking
worden ingeleverd bij Vincent. De aangeleverde stukken voor het jaarverslag hebben ook in dropbox gestaan.
Loyals heeft het stuk definitief afgewerkt met foto’s.
Het jaarverslag van de Sportraad is bestemd voor het college om verantwoording af te leggen.
Foto’s zijn ook aan sportraadleden gevraagd.
Als er nog kleine zaken zijn om aan te merken kunnen deze nog aangepast worden.
Volgend jaar kan het jaarverslag 2018 in een nieuwe vorm opgemaakt worden. Dit jaarverslag is opgemaakt
zoals het in voorgaande jaren ook is opgemaakt.
10. Communicatie/website/nieuwsbrief
Info n.a.v. AVG wet staat niet op website Sportraad. De wet moet niet onderschat worden.
Verenigingen moeten wel kunnen aangeven dat ze er mee bezig zijn.
Op Sportpunt Stichtse Vecht staat wel e.e.a. vermeld.
Judith neemt deze tekst door en adviseert de Sportraad of deze tekst ook op de website van de Sportraad kan.
Joris vindt de opstelling in dropbox niet handig met het doorlopen van de vele menu’s. Er is voor gekozen om
alles per thema bij elkaar te houden.
Er wordt voor gekozen door de Sportraad om de stukken per vergadering en per thema op te slaan. Ook op de
data kan men stukken terugvinden.
Wanneer de leden benoemd zijn en wanneer er iemand weer moet stoppen ; een schema van aftreden zou
zowel op dropbox als in het jaarverslag moeten staan.
Vincent, Dick en Sander gaan ermee aan de slag om dit ook nog in het jaarverslag te melden.
Website: er staan foto’s op van Stockfoto’s. In het kader van AVG gaat Judith deze nog bekijken.
Volgende vergadering is het de bedoeling een nieuwe foto van de nieuwe sportraad te maken.
Geen meldingen website. Er komt weinig content. Er is geen nieuws.
Met de nieuwsbrief was het de bedoeling traffic naar de website Sportraad verhogen.
Veel nieuws komt bij de verenigingen en sportleden binnen via social media. De website wordt te weinig
bezocht.
De aankondiging van de thema avond en het AED verhaal is niet interessant genoeg om de website van de
Sportraad voor te raadplegen.
Er gebeuren in de sportraad geen spannende dingen.
In de laatste week van augustus moet de volgende nieuwsbrief opgeleverd zijn met daarin verwerkt het
voorstellen van Hetty.
Een enquête gaat eind augustus naar alle verenigingen om de behoefte aan de Sportraad te bepalen.
Invullen kan tot 31-8 as. Aan alle sportverenigingen wordt gevraagd hoe zij hun de sport zien in 2018 en 2019.
In oktober komt de uitslag van deze enquête op de agenda.
11. Actiepuntenlijst
Thema-avond: afstemming met de wethouder over een datum. Afspraken voor Hetty via Olaf en of
secretaresse.
Werkgroep Thema-avond: Thea, Judith en Joris.
Tijdig melden bij de verenigingen.

Datum en ruimte alvast plannen.
12. Rondvraag
Rol van Sportpunt:
Olaf wil van gedachten wisselen over het organiseren van evenementen.
Het animo voor hulp wordt lager door vergrijzing. Het zal een toenemend probleem worden voor de gemeente
om vrijwilligers te werven.
Verkeersregelaars is bijv. een groot probleem. Excessen worden groter.
Verkeersregelaars en EHBO zijn lastig te vinden. Mensen willen alleen voor één bepaald onderdeel hulp
verlenen.
Is het een taak van Sportpunt of gemeente SV om evenementen te faciliteren?
Sportpunt zelf is bereid tot organiseren van een avond om coördinatie evenementen en vrijwilligers te
organiseren volgens Olaf.
Handig is een punt te hebben binnen de gemeente om mensen te benaderen die willen helpen bij
evenementen.
Vraag is of dit bij Sportpunt moet zijn of bij de gemeente. De opbrengst 12 kernen toertocht gaat naar
Sportfonds St. Vecht.
N.a.v. de rondvraag: Judith: LTV Breukelen; De Sportraad wordt betrokken bij verplaatsen van de tennisvelden
naar de voetbalvelden in Breukelen.
De “100 dagen Challenge” houdt in vastgelopen en nieuwe kansrijke project versnellen.
Planning en acties worden bedacht. Midden oktober moet duidelijk zijn wat financieel haalbaar is en hoe het
eruit zou moeten zien.
Welke Sportraadleden zijn wanneer benoemd: Diana is nog niet officieel benoemd.
Sander en John zijn in 2015 benoemd.
Piet, Dick, Thea en Vincent zijn benoemd in 2011 en treden in het jaar 2019 af.
De Lijst van aan- en aftreden staat in dropbox.
Olaf: 10 september is het 2e Sportcafé welke bij de Golfclub in Loenen wordt gehouden. Met als thema
Vrijwilligers. Verhalen en suggesties vanuit sportraad zijn welkom. Aanvang 19.30 uur.
Joris: Zoals het er nu naar uit ziet komt Joris ook in de adviesgroep Sociaal Domein. Hij wil wel de zuiverheid met
zijn functie als Sportraadslid in de gaten houden. Sociaal Domein, Sport en Jeugd zijn de aandachtsvelden.
Nationaal Sportakkoord is Joris mee bezig. De kaders voor subsidies staan hier in. Er staat veel in om voordelen
uit te behalen voor verenigingen en de gemeente St. vecht.
Joris heeft via een andere adviesgroep ontvangen het stuk “Niemand Buitenspel”. Als je een visie en plan hebt
moet je dat elk jaar evalueren. En eventueel elk jaar aanpassen. Olaf meldt hierop dat er in oktober op terug
wordt gekomen. Er is aandacht voor via wethouder en college.
Joris wijst de leden van de Sportraad nog op de opening van het beach volleybal in Utrecht. Om te laten zien
hoe mensen goed met elkaar samen werken.
Olaf meldt de recente constatering dat rubbergranulaat korrels op mensen geen negatief effect hebben. Effect
in het milieu leidt niet tot onaanvaardbare gevaarlijke situaties.
13. Sluiting
Sluiting: 22.00 uur.

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 9 juli 2018:

1

Datum :
28-9-17

2

11-2016

3

15-3-18

4

15-3-18 en
17-5-18

5
6

Onderwerp:
Voortgang Scholman kwaliteit geleverd werk
blijven volgen

Wie:
Wg. Buitensport

af per:

Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
Inspraakavonden bezoeken. En uitnodigen Wieke
van Mourik om sportraad te up daten. Evt. een
extra vergadering daaruit voortvloeiend.
Harmonisatie buitensport, update

Allen

Onbek.

John

Sept 2018

Werkgroep Thema
avond

Juni 2018

17-5-18

Onderwerpen Thema-avonden: genoemd:
Aansprakelijkheid verenigingen/ roken op
sportgebied. Datum kortsluiten met nwe
wethouder van o.a. Sport
Info nieuwe AVG wet op site Sportpunt St. Vecht

Olaf

Juni 2018

9-7-18

Rooster van aftreden

Dick

Sept. 2018

Besluitenlijst Sportraad Stichtse Vecht bijgewerkt n.a.v. de vergadering van 9 juli 2018:
Verg. actied.d.
Punt
Onderwerp
behandeld
d.d.
door
afgehandeld
17-5-18
15-3-18
Lijst met verenigingen om te bezoeken door de
Dick
04-2018
Sportraadsleden
24-8-17

22-5-17

Voortgang schoolzwemmen/voorstel naar
wethouder met def. Advies juni 2017

Vincent

mei 2017

24-8-17

29-6-17

Ondersteuning jaarverslag /jaarverslag verz. Aug 17

Sander/Vincent

juni 2017

25-8-17

09-2-17

Nieuwsbrieven website per kwartaal / 2e kw op 258

Allen

Aug 2017

29-6-17

28-9-17

Aanbesteding onderhoud buitensport Scholman op
welke punten? Is bekend> meest economische
offerte

John

28-9-17

30-3-17

9-11-17

Thema avond 2017; voortgang en evaluatie

Vincent,Thea, Piet

2-11-17

12-12-17

22-5-17

3 nieuwe Sportraadleden erbij, 2 aanmeldingen

Sollicitatie
commissie

nov 2017

18-01-18

24-8-17

Relatiegeschenken van de Sportraad om
bekendheid te vergroten eind 2017/begin 2018.
I.c.m. nieuwjaarwensen Sportraad gelijk met datum
Thema avond 2018. Idee is niet gehaald.

Zwanie

jan. 2018

15-03-18

12-12-17

Geharmoniseerd Buitensportbeleid vragen bij Olaf

Vincent

Mrt 2018

15-03-18

18-1-18

Opvragen terugkoppeling Thema avond 2017 bij
Olaf en Marieke

Dick

febr. 2018

15-03-18

18-1-18

Doelstelling bekendheid Sportraad;
Werkgroep Binnen- en Buitensport.

15-03-18

18-1-18

Input Jaarverslag 2018; werkgroep Buitensport

WG. Buitensport

15-03-18

18-1-18

Info AED’s voor leden Sportraad

Vincent

Eind jan.
2018
febr. 2018

15-03-18

18-1-18

Aanschrijven Sportfondsen en Olaf omtrent
schoonmaak accommodaties

Vincent

febr. 2018

febr. 2018

