Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 14 maart 2019
Aanwezig: Dick van Zanten, John Heun, Diana Kolfschoten, Sander Treur, Thea Timmerman, Vincent Stapper,
Piet Verlaan, Zwanie van der Neut, Leonie Schreurs, Hetty Veneklaas (wethouder Sociaal)
Afwezig: Joris Meegdes, Judith van de Vorle, Gerard Geerdink
Notulen: Susan Kersten
1. Opening en mededelingen: Dick heet iedereen welkom. Zwanie en John komen na de bijeenkomst voor de
harmonisatie buitensport.
2. Vaststellen agenda: de agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering:
Eigenaar van het parochiehuis is Mike Lodder.
Handbal is gewenst op zand i.p.v. asfalt. Inmiddels is een geschikte locatie gevonden.
De knelpunten van de sporthal in Vreeland zijn inmiddels opgelost.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken:
In:
20190129: Bedankbrief Marc Witteman
20190130: Ongeval Sporthal Breukelen: plafondplaat is naar beneden gevallen doordat deze loszaten en
spelende kinderen nieuwsgierig waren naar wat er achter zat. Is opgelost naar ieders tevredenheid.
20190207: Informatiebijeenkomst Stichting Leergeld. Deze stichting doet aan crowdfunding voor mogelijkheden
van het Jeugdsportfonds en de Stichting kan zorgen voor sportkleding. Ook voor kinderen boven de 18 jaar biedt
dit mogelijkheden voor sporten; de gemeente faciliteert hierbij. Vrijwilligers vervullen de bestuursfuncties en de
ondernemers zorgen voor de financiële bijdrage. Leergeld valt onder armoedebeleid en staat niet direct in
contact met Sportpunt.
20190218: Brief aan wethouder Veneklaas (voorzitters voetbal). De nul-meting is in eerste instantie voor de
voetbalvelden. Tijdens de nul-meting zou er een vertegenwoordiger van de voetbalvereniging bij zijn. De nulmetingen bij andere buitensportcomplexen dan voetbal hebben inmiddels ook plaatsgevonden zonder
vertegenwoordiging vanuit de vereniging. Hetty gaat dit navragen. Er is met het onderzoeksbureau voor de nulmeting afgesproken dat er een vertegenwoordiger vanuit de vereniging bij de nul-meting zou zijn.
20190219: Reactie Harmonisatie Buitensportcomplexen
Uit:
20190214: Harmonisatie Buitensportaccommodaties
5. Zuilense Vecht:
Projectleider Jurgen Prins geeft een actuele uiteenzetting van de zaken rondom de aanleg van het sportpark
Zuilense Vecht. De gebiedsvisie is het ombouwen naar een gebiedsplan dat een verbinding vormt tussen de
gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht. Er loopt een sportief lint tussen beiden gemeenten, dat ook
als functie heeft een verbindingsplek voor sporters, bezoekers en buurtbewoners. Er zijn nog veel problemen op
te lossen waar men nu tegenaan loopt in een complex gebied.
Enkele van de problemen zijn:
- Verkeersontwikkeling en parkeren met de parkeernorm voor de woningen en sportvelden.
- Een veranderd klimaat waarbij waterberging ook moet plaatsvinden.
- De sociale veiligheid van het gebied (met name ’s nachts en verlichting fietspad).
Om alle wensen en plannen in te passen wordt nog een hele puzzel. Niet alle wensen van de bewoners kunnen
worden ingewilligd. Er vinden overleggen plaats over de kostenverdeling onder de verschillende clubs.
Een schets wordt getoond en uitgelegd aan de leden van de Sportraad.

Bestemmingsplan procedures moeten worden gevolgd, dit moet volgens een vaste tijdsplanning. Ook de
tijdsplanning voor de bouw en ontwikkeling zelf moet gevolgd worden. Als het traject uitloopt in de tijd heeft dit
vooralsnog nog geen financiële gevolgen.
De gemeente Stichtse Vecht heeft ook intensief contact met de 4 sportverenigingen van Zuilense Vecht om te
overleggen en zoveel mogelijk aan de wensen van de verenigingen tegemoet te komen. Alle vier verenigingen
moeten meedoen wil het idee van het sportlint gaan werken. Bepaalde verenigingen hebben met name moeite
met hun eigen identiteitserkenning. Zij willen een eigen clubhuis bijvoorbeeld.
Op de website van Zuilense Vecht staat ook veel informatie. Er zijn ook 3 bewonersavonden per buurt
georganiseerd. De 3 bewonersgroepen betreffen de omliggende buurten. 13 april is er een open dag vanaf 12
uur. Algemene voorlichtingsavond is 20 mei. Deze is voor alle bewonersgroepen. De sportraad is ook
uitgenodigd voor deze avond. De sportraad kan op dit moment niet veel bijdragen aan de ontwikkelingen omdat
de gemeente zelf in deze ook veel doet.
6. Zonnepanelen Stinzenhal: De Stinzenhal wordt verduurzaamd zodat er minder gas verbruikt gaat worden in de
toekomst. De panelen zouden eerst op het dak geplaatst worden. Het dak benutten voor zonnepanelen is een
te zware belasting voor het dak. Als er ook bijvoorbeeld water en of sneeuw bij zou komen. Daarom worden ze
naast de sporthal geplaatst. Het terras wordt hersteld. Er worden ook aanpassingen gedaan om te voorkomen
dat er in de constructie geklommen kan worden.
Er is onrust over de veiligheid en aanzicht van deze constructie van zonnepanelen. De terrasfunctie neemt af.
Er is niet goed gecommuniceerd met de kantine. Waar de oorzaak van deze slechte communicatie ligt is voor
Leonie lastig te achterhalen. Jurgen en Leonie geven aan dat er nog naar de bezwaren van veiligheid en
aanzicht gekeken gaat worden.
7. Schema van aftreden sportraad &
8. Procedure schema van aftreden:
Sander treedt per 1 juni af. En volgens rooster van aftreden gaan er nog 6 leden aftreden in december 2019. De
sportraad is gestart in december 2011. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar en kan eenmaal verlengd worden. De
vraag is gesteld wie er nog bij wil blijven en wie er af wil treden. Als er 6 leden tegelijk aftreden in december is
dit teveel.
De gemeente wil liever niet teveel van de procedure afwijken maar staat een eenmalige afwijking van de regels
toe: verlenging van 3 leden met een paar maanden, tot max 1 jaar is wenselijk ook volgens Hetty omdat het
verloop dan geleidelijk gaat. In juni een drietal nieuwe sportraadsleden aantrekken om deze weer in te werken.
Eind december is het plan van harmonisatie buitensport er waarschijnlijk wel door.
De sportraad moet ervoor zorgen dat niet meer dan de helft in één keer hoeft af te treden.
Er worden 3 nieuwe mensen gezocht die per juni as. zouden worden aangesteld.
PR via de VAR kan al reacties opleveren. Thea, Sander en Judith pakken de PR op.
9. Projectgroep binnensport:
Telefoonnummers voor beheer van de sporthallen hangen in de hallen.
Er komt een uitbreiding in de beheerdersfuncties voor de sporthallen binnen de gemeente Stichtse Vecht.
In het binnensportoverleg komt het beheer van de sporthallen terug. John Ravenstein neemt deze beheertaak
op zich.
Btw verhoging voor de binnensportverenigingen over de zaalhuur wordt teruggedraaid. De gemeente draait op
voor het verschil in de btw naar Sportfondsen.
OZB en WOZ: Volgens Piet worden een aantal gemeenten vrijgesteld van de OZB en de WOZ; dit wordt niet
gedragen door het college van de gemeente Stichtse Vecht.
Afvalstoffen heffing: verenigingen worden als bedrijf gezien. Afval wordt nu op een andere manier weggewerkt
door kleine verenigingen. Ook de compostzakken worden niet opgehaald bij verenigingen. Groenafval zou via
werkafspraak Sportpunt geregeld kunnen worden. Gewoon keukenafval is voor de verenigingen en worden niet
milieuvriendelijk gescheiden verwerkt.
10. Buitensport:
John en Zwanie zijn naar de bijeenkomst met de voorzitters van de voetbalverenigingen geweest in het kader
van de Harmonisatie Buitensportaccommodaties. De harmonisatie betreft niet alleen de voetbal. Deze zijn
echter het overleg gestart. Men maakt zich zorgen over de normen en afschrijvingstermijnen en vervanging van
velden.

De bedragen zijn bekend. De verenigingen willen weten welke risico’s zij gaan lopen. Grootste zorgpunt voor de
verenigingen is: geen reservering voor vervanging.
Men heeft de indruk dat er bezuinigd is. Er wordt ook elke keer over andere bedragen gesproken. De gemeente
geeft altijd minder geld dan wat nodig is. Een pot voor calamiteiten is ook één van de door de verenigingen
gestelde vragen. Men vraagt zich af waarom het plan niet eerder is gepresenteerd. De nul-meting heeft zonder
vertegenwoordiging van de vereniging plaatsgevonden. De afspraak was dat er een vertegenwoordiger van de
vereniging bij deze nul-meting zou zijn evt. vergezeld door John van de Sportraad. De verenigingen waren wel
blij met de presentatie in één keer.
1 jan 2020 moet de harmonisatie rond zijn en eerder alles al in kaart gebracht zijn per vereniging. Alles volgens
een vast format. Maatwerk is altijd door de gemeente betaald. Dat zou dan toegevoegd moeten worden.
Stefan is bezig met organiseren met een bijeenkomst voor alle andere verenigingen m.u.v. voetbal.
De stukken van de harmonisatie zijn inmiddels openbaar.
Uitleg is gegeven door John en Zwanie over de functie van de Sportraad. Wij zijn er voor de verenigingen.
11. Communicatie, website en nieuwsbrief:
Geen bijzonderheden te melden.
12. Behoeftepeiling:
Het NOC*NSF heeft de onderzoeken gedaan. De volgende zaken zijn n.a.v. dit onderzoek eruit gesprongen:
• Een aantal gebieden binnen de gemeente Stichtse Vecht heeft minder sportbehoefte door de daar wonende
bevolking.
• Ondersteuning bevorderen voor verenigingen vanuit het Sportpunt.
• Veilig sportklimaat is genoemd.
• Sponsoring en 50 plus sporten.
• JOGG: jongeren op gezond gewicht.
• Subsidie: leverde ook veel vragen op over duurzaamheid.
N.a.v. de uitkomsten van het onderzoek wil het Sportpunt t.z.t. een bijeenkomst organiseren voor de
verenigingen. Over het in de vergadering uitgedeelde stuk resultaten behoeftepeiling kunnen de sportraadleden
op een later moment ook nog vragen stellen.
13. Thema-avond Sportpunt en Sportraad:
Het optrekken van de Sportraad met het Sportpunt is akkoord voor Leonie.
9 mei in de avond wordt een thema avond gepland in samenwerking met Sportpunt en Sportraad. Judith gaat
hierin het voortouw nemen m.b.t. samenwerking Sportpunt.
Thema avond onderwerp rookvrije sportgebieden. En nog een onderwerp uit de behoeftepeiling zoals
sponsoring. Twee sprekers in 2 ruimten. Lezing per spreker is 20 min.
Thea en Leonie houden contact over de sprekers. (Sigrid Attema en Kristel)
14. Jaarverslag stavaza:
ontvangen zijn:
Financiën
Communicatie
Jaarverslag binnensport
De andere leden gaan aan de slag voor hun deel.
15. Rondvraag:
Vanuit het landelijk preventieakkoord wordt de vertaling naar lokaal sportakkoord gemaakt.
Compliment aan gemeente vanuit de Unicefloop van Sander om mee te denken over een alternatieve route
vanwege werkzaamheden op de Scheendijk.
Wijk en kernen borden beplakken is betaald werk en daarom te kostbaar voor verenigingen die een sportief
evenement willen organiseren. Dranghekken zijn tot bepaald aantal gratis beschikbaar. Dit jaar heeft de Unicef
loop hulp ontvangen vanuit de gemeente vanwege werkzaamheden aan de Scheendijk. In het kader van
sportbevordering zouden evenementen beter ondersteund kunnen worden door de gemeente. Hetty neemt het
mee.
Skeelerbaan Breukelen Noord was interessante informatie avond volgens Sander. Veel mensen die een
tegengeluid hadden zijn niet gekomen. Graag had de gemeente in gesprek gegaan met deze mensen. De

gemeente en projectleider gaan naar deze mensen toe. De Sportraad steunt verder onderzoek. Gemeente staat
er positief tegenover maar onder bepaalde voorwaarden.
Piet: Hamerstuk: duurzaamheid subsidies aan verschillende verenigingen. Piet gaat regelen dat Blauwe Reiger
lid gaat worden van de U-pas.
8. De vergadering sluit 22.12 uur.
Volgende vergadering in Boom en Bosch op 9 mei 2019
Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 14-3-2019:
Datum:
1 28-9-17

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

Wie:
Wg. Buitensport

Af per:

2 11-2016

Allen

Onbek.

5 6-9-18

Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
Inspraakavonden bezoeken. Uitnodiging open dag
20 april 2019
Modernisering Stinzenhal

Leonie

dec 2018

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;
nog niet alle leden hebben gereageerd

Allen

Besluitenlijst Sportraad Stichtse Vecht bijgewerkt n.a.v. de vergaderingen:
Verg.
dd.

Onderwerp

behandeld door

afgehandeld

17-5-18

Actiepunt
dd.
15-3-18

Lijst met verenigingen om te bezoeken door de
Sportraadsleden

Dick

April-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

e

25-8-17

09-2-17

Nieuwsbrieven website per kwartaal / 2 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

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

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

Leonie

Juni 2018

18-10-18

9-7-18

Rooster van aftreden

Dick

Sept. 2018

18-10-18

6-9-18

Leonie

Okt. 2018

13-12-18

6-9-18

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
Volgen opknappen Sporthal Vreeland

13-12-18

Dick

febr. 2018

febr. 2018

Leonie

dec 2018

Werkgroep
Thema avond

Juni 2018

Allen

Febr 2019

