Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 16 mei 2019
Aanwezig: Dick van Zanten, John Heun, Joris Meegdes,Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink, Sander Treur, Vincent
Stapper, Leonie Schreurs, Piet Verlaan, Judith van de Vorle
Afwezig: Thea Timmerman, Zwanie van der Neut, Hetty Veneklaas (wethouder Sociaal)
Notulen: Judith van de Vorle
1. Opening en mededelingen: Dick heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda: de agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering
Punt 4: dit kwam niet door spelende kinderen maar doordat de kinderen nieuwsgierig waren naar wat er achter
de loshangende platen zat.
Punt 8: Sander heeft een andere herinnering aan hoe Hetty iets gezegd zou hebben over de termijnen. De
termijn is 4 jaar en kan 1 maal verlengd worden.
Olaf schrappen uit de actielijst schrappen. Vervangen door Leonie.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
Geen Inkomende stukken gehad
UIT20190330 Uitnodiging sportcafé 9 mei
5. Evaluatie thema avond/ sportcafé
Met veel inspanning is de thema avond/ sportcafé wederom georganiseerd, samen met het Sportpunt. Helaas
waren er wederom te weinig aanmeldingen en ging de avond niet door. Eerdere sportcafés gingen wel door
maar daar is ook veelal persoonlijk contact geweest met potentiële bezoekers. Misschien moeten we andere
vormen proberen, of ook de nadruk op andere kernen leggen. Leonie vermoedt dat het niet echt met het thema
te maken heeft. Er stonden uiteindelijk nog 2 verenigingen voor de deur (die zich niet hadden aangemeld).
Heeft Leonie contacten met andere Sportpunten om hier eens mee te reflecteren hoe zij dit ervaren. Toevallig is
er vandaag overleg geweest maar ook daar geeft men aan dat ze er hard aan moeten trekken. Daar waar
buurtsportcoaches aan de slag zijn is er meer persoonlijk contact. Stichtse Vecht is ook redelijk wijd verspreid.
Vandaag is er een buurtsportcoach aangenomen, die wordt belast met het verbinden in de buurt. Wordt echt
het gezicht van het Sportpunt (in dienst van gemeente). Wellicht gaat dat wat uitmaken. Deze persoon kunnen
we in de toekomst ook betrekken bij het organiseren van dit soort thema avonden.
Joris oppert zijn connectie met Peter Blange die evt. een inspiratie sessie wil organiseren, misschien komen daar
mensen wel op af.
6. Status verduurzaming Stinzenhal
Leonie licht toe: er zijn geen klachten meer ontvangen. Er is opdracht gegeven voor klimbeveiliging. Andere
zaken zijn of worden ook geregeld nu, men zit er bovenop. Diana maakt opmerking over voedingskast van de
verlichting, die buiten staat, deze staat onpraktisch met een van de steunen. Dit wordt volgende week ook
meegenomen als ze gaan kijken naar de zonneluifel.
7. Advies/Status combibaan Breukelen

Leonie licht toe namens Marieke. Miscommunicatie over de wederzijdse verwachtingen, dit s rechtgezet.
Draagvlak van de buurt is geen issue meer. College heeft het stuk aangehouden i.v.m. precedent werking voor
het voorbereidend budget, wat we normaal niet doen. Gaat terug naar college. Zorgen over of het met een
derde van het budget te realiseren is. Hetty is nog steeds groot voorstander van dit initiatief. Sportraad is niet
expliciet om advies gevraagd. Volgens Vincent wel, er is een stuk naar de werkgroep Buitensport gestuurd. Hier
hebben we niks mee gedaan. Actie Dick: maakt advies aan Hetty met de Werkgroep Buitensport. Uiterlijk
maandag 20 mei aanleveren bij Hetty (en Leonie).
Vraag van John: hoe zit het met de precedentwerking? Niet van toepassing, want het betreft geen vereniging
maar een groep van losse groepen. Daarnaast is het een voorschot, geen betaling.
8. Status voetbalvelden harmonisatie
Dit is in volle gang. Clubs waren het eens met bevindingen van Middelkoop (DOP en LTV Breukelen niet). 21 mei
bespreking met Hetty en verenigingen; John kan daar niet bij zijn. Verenigingen inzichtelijk gemaakt wat er op
hun af komt qua investeringen. Hoe gaat de gemeente dat opvangen? En er wordt een plan gemaakt voor
wanneer er wat gaat gebeuren. Grootste klap van investeringen komt over xx jaar, dat wordt nu berekend. Dan
moeten een heleboel verenigingen tegelijk velden vervangen.
Overige verenigingen (zijnde niet-voetbal): tennisverengingen Kockengen en Breukelen, atletiek.
Joris: kunnen we vergelijking trekken met Zuilense Vecht? Opbrengsten van de woningbouw komt ten goede aan
de verenigingen. Zit daar niet wat ruimte in voor investeringen?
9. Update werkgroep Binnensport (Gerard)
Na vertrek van Olaf een eerste afspraak gehad met Leonie en Marieke (met Vincent). Vorig jaar een aantal
antwoorden gehad op vragen. Vorig jaar was men niet echt tevreden met de antwoorden van Olaf. Daarom daar
nu verderop ingegaan. Vele vragen zijn nu in korte tijd beantwoord. Een aantal andere zaken staan nog open en
dat bespreekt Gerard eerst in de werkgroep Binnensport.
In 2018 is veel geld uitgegeven van de 75K aan achterstallig onderhoud (32K tot nu toe) i.p.v. dat dit echt bij de
verenigingen terecht is gekomen en dat is erg jammer. We mogen de begroting van 75K overschrijden als dat
nodig is. Soms is er ook geen capaciteit om dingen uit te voeren, dat is jammer. De Werkgroep houdt het warm
bij Leonie en Marieke en maakt voorstel vóór de zomervakantie nog dit jaar. Actie Gerard. In vergadering van 11
juli op agenda zetten.
Er is een nieuwe beheerder van de gemeentelijke gebouwen excl. Sportfondsen aangesteld bij de gemeente.
Gemeente gaat dit communiceren richting de verenigingen, samen met een lijstje waarvoor ze bij hem terecht
kunnen. Er zijn goede verwachtingen bij de werkgroep dat het nu beter gaat lopen.
Rol van buurtsportcoaches: geen idee hoe de contacten lopen, hoe ze de verenigingen gaan helpen. Dat staat
voor later op de agenda voor overleg met Leonie en Marieke. Deze buurtsportcoaches zouden ook
verantwoording af moeten leggen over wat ze hebben gedaan. Er is wel regelmatig contact vanuit de gemeente
met deze mensen. Hun werkzaamheden en het resultaat daarvan is ook lastig te meten. Gemeente heeft ook
niks te zeggen over hun (werkgeverschap ligt niet bij gemeente).
10. Status nieuwe sportraadleden
Er zijn een zestal mensen die dit jaar zouden aftreden. Er is wel 1 kandidaat geweest via Vincent (is door Vincent
opgepakt). Er wordt een groep samengesteld die zich bezig gaat houden met de werving en selectie van nieuwe
leden. Communicatie over werving via Judith en Sportpunt en gemeente (nieuwsbrief). De blijvende leden wordt
gevraagd zich bezig te houden met de werving van nieuwe leden. Er moet een schema gemaakt worden van wie
wanneer de raad gaat verlaten (verspringend per 3 maanden). Actie John: schema maken op basis van
achtergrond en bezetting werkgroepen. Periode van vervanging gaat nu in. Vanaf september nieuwe leden laten
meedraaien (ook die van december al). En in december die van maart al mee laten draaien. Wel nu al werven
voor totale aantal dat vervangen moet worden, want het zal lastig genoeg zijn om mensen te krijgen.
Joris: zijn er wel weer 6 mensen nodig? Ja dat wel, maar of het lukt is een tweede. Ook proberen zoveel mogelijk
spreiding over de kernen te krijgen binnen de sportraad. John, Gerard en Joris zijn de ‘sollicitatiecommissie’ met
ondersteuning van Judith voor de communicatie. Iets plaatsen bij gemeentepagina (inmiddels gebeurt). Al 2
kandidaten in de pijplijn.
11. Communicatie/website/nieuwsbrief
Oproep tot leden is al gepost, verzoek aan Leonie om op sportpunt te plaatsen en naar gemeente. Actie John:
checkt vacaturetekst.

12. Stavaza jaarverslag
Alle stukken staan in de Dropbox. We missen nog: de behandelde onderwerpen: actie Zwanie.
Actie Piet: Excel bestand van financieel overzicht in Dropbox zetten, met PDF kunnen we niet zoveel.
Actie Judith: regelen dat het bij de drukker komt. Evt. aan Sander om hulp vragen.
13. Rondvraag
Gerard: handbal op zand; is er nog iets met Gerard zijn idee gedaan? Diana, nee nog niks mee gedaan. In contact
met 2 verenigingen, komende week gaan ze trainen bij beachvolleybal club in Loosdrecht.
Leonie: sportakkoord, wie heeft er wel eens van gehoord? Eind 2018 landelijk vastgesteld. Lokaal verder
uitwerken. In samenwerking met preventie-akkoord en gezondheidsakkoord. Volgende vergadering (11 juli) een
presentatie hierover geven om ons hierin mee te nemen. Actie Dick: volgende keer op agenda zetten. Ook vanuit
Sociaal Domein belangrijk.
Vincent: Sportbedrijf: magere versie blijft er over. Komende tijd weer eens aandacht aan besteden. Is nu
Sportpunt geworden. Lostrekken van beleid en uitvoering. Starten met status update en toekomstvisie. Evt.
kijken hoe het bij andere gemeenten is verlopen en nu gaat. Stukken staan op Dropbox, actie Vincent: mapje
maken op Dropbox met Sportbedrijf.
Dick: dankt Sander voor zijn inzet als lid van de Sportraad de afgelopen jaren. We gaan nog een keertje hapje
eten ter afscheid. Uitnodiging volgt.
De vergadering sluit om 22.00 uur.
Volgende vergadering in Boom en Bosch op 11 juli 2019.

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 16-05-2019:
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Datum
16-05-19

Onderwerp
Mapje ‘Sportbedrijf’ aanmaken op Dropbox

Wie
Vincent

Af per
Zsm

16

16-05-19

Sportakkoord op de agenda zetten

Dick

11-07-19

15

16-05-19

Stukken Jaarverslag naar de drukker

Judith

Zsm

14

16-05-19

Financieel overzicht in Excel op Dropbox zetten

Piet

Zsm

13

16-05-19

John

Zsm

12

16-05-19

John

Zsm

11

16-05-19

Controleren vacaturetekst voor werving nieuwe
leden
Schema van aftreden sportraadleden maken, o.b.v.
achtergrond en werkgroep.
Update bestedingen 75K voor binnensport.

Gerard

11-07-19

10

16-05-19

Dick

20-5-19

9

17-01-19

8

17-01-19

Advies maken tbv combibaan aan Hetty met de
Werkgroep Buitensport.
Doorgeven aan Dick verlenging zittingstermijn en
mate van tevredenheid over de taak binnen de SP
Tarieven afval sportverenigingen

7

17-01-19

OZB sportaccommodaties volgen

Allen

6

13-12-18

Volgen opknappen Sporthal Vreeland

Allen

5

6-9-18

Modernisering Stinzenhal

Leonie

dec 2018

2

11-2016

Allen

Doorlopend

1

28-9-17

Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
Inspraakavonden bezoeken. En uitnodigen Wieke
van Mourik om sportraad te updaten. Evt. een
extra vergadering daaruit voortvloeiend. De
presentatie van september is op 18-10-18 op
Dropbox geplaatst.
Voortgang Scholman kwaliteit geleverd werk
blijven volgen. Klachten worden doorverwezen
door Leonie.

Wg. Buitensport

Doorlopend

Allen
Allen

Besluitenlijst Sportraad Stichtse Vecht bijgewerkt n.a.v. de vergaderingen:
Verg. dd.
16-05-19

Behandeld door

18-10-18

Onderwerp
John, Gerard en Joris zitten in de sollicitatiecommissie voor nieuwe
sportraadleden 2019.
Onderwerpen Thema-avonden:
Aansprakelijkheid verenigingen/ roken op sportgebied. Datum
kortsluiten met nieuwe wethouder Sport.
Beheer sportaccommodaties gem. St. Vecht:
Loenen: 6 uur beheer
Vreeland: 4 uur beheer
Klachtenbrief verzonden okt. 2018
Harmonisatie buitensport, update

18-10-18

Info nieuwe AVG wet op site Sportpunt St. Vecht

Olaf

18-10-18

Rooster van aftreden

Dick

18-10-18

Opmerkingen notitie Buitensport van de Sportraad door Hetty via Olaf
zijn verwerkt 22-10-18

Olaf

13-12-18

13-12-18

Werkgroep Thema avond

Olaf

John

17-5-18

Lijst met verenigingen om te bezoeken door de Sportraadsleden

Dick

15-03-18

Geharmoniseerd Buitensportbeleid vragen bij Olaf

Vincent

15-03-18

Opvragen terugkoppeling Thema avond 2017 bij Olaf en Marieke

Dick

15-03-18

Doelstelling bekendheid Sportraad;
Werkgroep Binnen- en Buitensport.

15-03-18

Input Jaarverslag 2018; werkgroep Buitensport

WG. Buitensport

15-03-18

Info AED’s voor leden Sportraad

Vincent

15-03-18

Aanschrijven Sportfondsen en Olaf omtrent schoonmaak
accommodaties

Vincent

18-01-18

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

12-12-17

3 nieuwe Sportraadleden erbij, 2 aanmeldingen

Sollicitatie commissie

24-8-17

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

Vincent

24-8-17

Ondersteuning jaarverslag /jaarverslag verz. Aug 17

Sander/Vincent

25-8-17

Nieuwsbrieven website per kwartaal / 2e kw op 25-8

Allen

29-6-17

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

John

30-3-17

Thema avond 2017; voortgang en evaluatie

Vincent,Thea, Piet

