Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 17 januari 2019
Aanwezig: Dick van Zanten, John Heun, Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink, Sander Treur, Judith van de Vorle,
Thea Timmerman, Vincent Stapper, Zwanie van der Neut, Vincent Stapper, Olaf Horsman en Leonie Schreurs
Afwezig: Joris Meegdes, Hetty Veneklaas (wethouder Sociaal) Piet Verlaan
Notulen: Susan Kersten
1. Opening en mededelingen: Dick heet iedereen welkom. In het bijzonder Leonie Schreurs als opvolgster van
Olaf. Hetty was te laat op de hoogte van deze vergadering.
2. Vaststellen agenda: de agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering:
Naar aanleiding van de notulen:
• Samenwerken met Sportpunt voor de thema-avond is akkoord voor Olaf.
• Een bedrag van € 50.000,-- is t.b.v. verbeteringen voor verenigingen voor de binnensport. Een verdeelsleutel
voor de totale € 75.000,-- is er nog niet. Olaf zoekt deze op. Uit deze gelden worden niet de verbeteringen
aan de Sporthal betaald.
• De huren voor de zalen zijn al verlaagd.
• Rondvraag: Dik van ‘t Hof heeft een brief gestuurd over het naar zijn idee ontbreken van informatie over
intentie overeenkomsten. Een concrete vraag haalt Olaf er niet uit. Volgens de Sportraad is er een schijn van
ongelijkheid. Een deel van de besluiten zijn openbaar en een deel niet. Er is een geheimhouding over
bepaalde stukken. En dat is waar Dik van ‘t Hof over valt. De sportraad kan er wat van vinden. Het gaat om
een verdeelsleutel van verenigingen en wat zij kunnen bijdragen aan de verbetering van het sportpark. Er
wordt momenteel volop onderhandeld over de verdeelsleutel. De sportraad wil weten hoe de draagkracht
bepaald wordt voor een vereniging. Buiten het reguliere sportbeleid is het maatwerk. Olaf wil niet
terughalen wat er al eerder is besproken. Via een mail aan Leonie kan zij dit navragen bij de projectleider van
de Zuilense Vecht. Dik van ’t Hof wordt beantwoord door John namens de Sportraad; dat deze zich nog met
de zaak bezighoudt.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken:
20190102: Vertrek Olaf Horsman
20190108: Bridgeclub Breukelen; eigenaar parochiehuis is niet bekend. Olaf en/of Leonie vragen dit na. Over
alternatieven wordt over nagedacht.
5. Vergaderdata: Op 12 december wordt de vergadering gehouden in het Kikkerfort.
6. Update jaarverslag:
19 maart is de datum van vaststellen. 19 februari is de uiterlijke inleverdatum om input inleveren; Voorwoord
doet Dick. Binnensport doet Gerard. Buitensport regelt John. Financiële input komt van Piet.
7. Update sporthal Vreeland: Binnenkort valt het besluit onder wiens verantwoording het project valt.
Volgende week verneemt de sportraad graag wanneer de plannen voor verbetering van de sporthal Vreeland
uitgevoerd gaan worden.
8. Tarieven zaalhuur 2019: Zijn vastgesteld.

9. OZB sportaccommodaties: Voor Breukelen en Loenen is deze gelijk omdat zij de btw kunnen verrekenen.
Maarssen moet 3% meer betalen door btw-tarief waar Sportfondsen onder valt. Er wordt nog over gesproken in
de gemeenteraad.
10. Afvalscheiding sportaccommodaties: Sportverenigingen worden gelijk gesteld aan een bedrijf en betalen voor
bedrijfsafval. Dit is een landelijke regeling. Meer verzoeken naar de gemeente kunnen de gemeente bewegen
om hier iets aan te doen. Piet wordt nog gevraagd om een nadere verklaring. Het betreft niet alleen tuinafval.
11. Communicatie/website/nieuwsbrief: Foto’s zijn gereed om te presenteren. Judith wil het werk van Sander
overnemen. Dit valt samen met haar taak de PR van de Sportraad. Bij het ontbreken van relevante content
wordt de website van de Sportraad te weinig bezocht. Samenwerken met Sportpunt is beter voor de
communicatie naar buiten. De belangen en doelgroepen zijn hetzelfde.
Het eerst volgende sportcafé is eind 1e kwartaal. Waarbij vooral veel ruimte is voor netwerken. Sport en
gezonde voeding zou hier een goed thema zijn. Leonie brengt Judith in contact met Sportpunt.
12. Schema van aftreden/nieuwe leden Sportraad: volgens het reglement kunnen een aantal leden van de
Sportraad Vincent, Zwanie, Thea, Piet en Dick niet meer herbenoemd worden. Sander treedt af 30 juni 2019. Via
een verzoek aan het College kan van de termijnen afgeweken worden. Vertrek van 6 leden in één keer is wat
veel. Voor verlenging kan toestemming gevraagd worden aan de wethouder. Ieder lid voor zich mag nadenken
over verlenging van de zittingstermijn en mailen naar Dick. Zodat dit onderwerp de volgende vergadering
nogmaals besproken kan worden. Judith stelt voor dat zij de nieuwe notulist wordt met uitbreiding van taken
voor het secretariaat.
Gelijk met verlenging zittingstermijn wordt de vraag gesteld of iedereen nog tevreden met zijn functie?
13. Buitensport (toegevoegd agendapunt): de begroting buitensport is door de commissie buitensport goedgekeurd.
Bestedingen zijn ook goedgekeurd. De criteria zoals duurzaamheid worden nog bekeken.
Harmonisatie voor de voetbal is gereed. Wat komt er per veld. Het raamwerk voor harmonisatie is akkoord.
Zwanie heeft geen positief gevoel over de avond. Omdat er niet gezegd kan worden aan de voorzitters van de
verenigingen hoe de verdeling precies is. De info was niet transparant. Hetty was nog niet op de hoogte over de
verdeling door gebrek aan tijd. Nu worden er zaken besproken in achterkamers. Daarnaast gaat Olaf weg die de
hele situatie goed in de pen had. Leonie moet zich nog geheel in de materie verdiepen. Leonie krijgt niet het hele
takenpakket van Olaf. In de loop van volgende week is bekend wie Olaf m.b.t. de buitensport gaat opvolgen. Dit
verneemt de sportraad volgende week. Per 1-1-2020 is de harmonisatie definitief. De verenigingen zijn nog niet
op de hoogte van de cijfers. Dat hadden de verenigingen op de info avond wel graag willen weten. Iedereen is
het eens met de harmonisatie.
14. Rondvraag:
• Handbal op zand: Bij OVVO zijn zandvelden waarop ook beachvolleybal wordt gespeeld. Visie op handbal op
asfalt verstrekken aan projectleider voetbalvelden. Olaf vraagt voor Diana na wie de beachvolleybal velden
beheert.
• Herstelwerkzaamheden materiaal sportzalen o.b.v. de keuring; volgens Olaf is bestelling geplaatst. Er zijn
weinig tot geen reacties vanuit de verenigingen en de basisscholen.
Olaf gaat na of de basisscholen hier ook een bericht over hebben gehad.
• AED: De AED’s staan niet overal aangegeven op de site. Rode kruis, Hartstichting en Hartslag Nu geven aan
waar de AED’s hangen. De AED’s worden automatisch in werking gesteld binnen de kring van de melding van
een hart incident. Op de site van Hartslag Nu worden dan de AED’s aangegeven. Evt. chips in AED’s om
gestolen AED’s te traceren.
15. De vergadering sluit 22.00 uur.
Volgende vergadering in Boom en Bosch op 14 maart 2019.

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 17-1-2019:
Datum :
1 28-9-17

2 11-2016

Onderwerp:
Voortgang Scholman kwaliteit geleverd werk
blijven volgen. Klachten worden doorverwezen
door Olaf.

Wie:
Wg. Buitensport

af per:

Allen

Onbek.

5 6-9-18

Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
Inspraakavonden bezoeken. En uitnodigen Wieke
van Mourik om sportraad te up daten. Evt. een
extra vergadering daaruit voortvloeiend. De
presentatie van september is op 18-10-18 op
dropbox geplaatst.
Modernisering Stinzenhal

Olaf

dec 2018

6 13-12-18

Volgen opknappen Sporthal Vreeland

Allen

7 17-01-19

OZB sportaccommodaties volgen

Allen

8 17-01-19

Tarieven afval sportverenigingen

Allen

9 17-01-19

Doorgeven aan Dick verlenging zittingstermijn en
mate van tevredenheid over de taak binnen de SP

Allen

Besluitenlijst Sportraad Stichtse Vecht bijgewerkt n.a.v. de vergaderingen:
actiePunt
Onderwerp
behandeld
d.d.
door
Lijst met verenigingen om te bezoeken door de
17-5-18
15-3-18
Dick
Sportraadsleden

Verg.
d.d.

afgehandeld
04-2018

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

febr. 2018
WG. Buitensport

Eind jan.
2018

15-03-18

18-1-18

Info AED’s voor leden Sportraad

Vincent

febr. 2018

15-03-18

18-1-18

Aanschrijven Sportfondsen en Olaf omtrent
schoonmaak accommodaties

Vincent

febr. 2018

18-10-18

15-3-18

Harmonisatie buitensport, update

John

Sept 2018

18-10-18

17-5-18

Info nieuwe AVG wet op site Sportpunt St. Vecht

Olaf

Juni 2018

18-10-18

9-7-18

Rooster van aftreden

Dick

Sept. 2018

18-10-18

6-9-18

Olaf

Okt. 2018

13-12-18

6-9-18

Olaf

dec 2018

13-12-18

15-3-18 en
17-5-18

Opmerkingen notitie Buitensport van de Sportraad
door Hetty via Olaf zijn verwerkt 22-10-18
Beheer sportaccommodaties gem. St. Vecht:
Loenen: 6 uur beheer
Vreeland: 4 uur beheer
Klachtenbrief verzonden okt. 2018
Onderwerpen Thema-avonden: genoemd:
Aansprakelijkheid verenigingen/ roken op
sportgebied. Datum kortsluiten met nwe
wethouder van o.a. Sport. Eind conclusie 8-11-18

Werkgroep Thema
avond

Juni 2018

