Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 11 juli 2019
Aanwezig: Dick van Zanten, Joris Meegdes, Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink, Vincent Stapper, Leonie Schreurs,
Piet Verlaan, Thea Timmerman, Zwanie van der Neut, Marcel Scheefhals, Judith van de Vorle
Afwezig: John Heun, Hetty Veneklaas (wethouder Sociaal)
Notulen: Judith van de Vorle
1. Opening en mededelingen: Dick heet iedereen welkom. John heeft zich afgemeld.
2. Vaststellen agenda: de agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering
Enkele tekstuele aanpassingen gedaan.
Joris heeft Peter Blangé laatst gesproken, die begint binnenkort aan een nieuwe functie in Rotterdam en wil
even kijken hoe dat gaat lopen. Joris spreekt hem waarschijnlijk in augustus weer.
Onduidelijkheid in taakverdeling voor jaarverslag.
Verslag is verder akkoord.
Actiepunt 6: voor opknappen sporthal Vreeland komt binnenkort iemand kijken van de gemeente om te zien of
het ook echt klaar is.
Met deze opmerkingen en aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN 20190604 SDV mailing sportraad
IN 20190623 verzoekuitnodigingVvhJ201924juni
UIT 20190520 Sportraad Skeelerbaan
5. Nationaal Sportakkoord (presentatie Leonie)
Marcel is nieuwe beleidsmedewerker Sport. Hiervoor was hij verenigingsmanager sport. Zijn taak was
verenigingen ondersteunen, daarvoor was hij beleidsmedewerker bij verschillende gemeenten. Gaat zich
bezighouden met Sportpunt, Sportraad. Ook voor gymzalen en faciliteiten.
De sportraad stelt zich ook kort voor aan Marcel.
Leonie verteld over het nationaal sportakkoord (zie presentatie op Dropbox).
Reactie Sportraad: het lijkt een oud concept in een nieuw jasje. Echter, het wordt nu wel dusdanig aangejaagd
dat je gek bent als je hier niet aan mee doet. In hoeverre zijn de verenigingen hierin meegenomen?
Waarschijnlijk onvoldoende, maar vanuit de gemeente wil men daar wel in meehelpen. Het is wel lastig om alle
verenigingen op 1 lijn te krijgen, ook al binnen 1 gemeente. Joris geeft aan dat de sportverengingen die bij een
sportbond zijn aangesloten, hierover al geïnformeerd zijn via hun eigen bond, het is dus niet nieuw voor ze, men
wordt er zeker wel bij betrokken. De vraag is: in hoeverre willen de verenigingen hierbij betrokken zijn? Het is
een mooie volgende stap in het kader van de harmonisatie. Gemeente zit nu als partner aan tafel in elk geval.
Marcel vraagt wat de rol van de Sportraad zou kunnen zijn. Vincent: verenigingen moeten in actie komen. Vanuit
onze eigen betrokkenheid bij eigen clubs die clubs met eigen netwerk actief aanspreken 1 op 1. Leonie geeft aan
dat er waarschijnlijk een grotere startbijeenkomst komt. In aanloop naar zo’n avond ligt een rol voor ons, vanuit
ons eigen netwerk. Idee van Gerard om per type vereniging binnen gemeente te centraliseren, samenwerken om
iets te regelen. Duidelijk maken vanuit gemeente wat er op zo’n avond gebeurt, wat er van verenigingen

verwacht wordt en wat het hun oplevert. Ook financiële gewin duiden voor verenigingen. Omdat ze niet zelf
hoeven te investeren. En gaat niet uit budget van Sport van de gemeente.
Leonie heeft nog geen vragen gehad van verenigingen over het Sportakkoord. Het college heeft nog niet ja
gezegd tegen het Sportakkoord (moet nog voorgelegd worden). Het is een afgebakende periode, van november
tot (en met) april om met de sportformateur iets te realiseren.
De Sportraad kan ook bij de gemeenteraad aangeven dat we enthousiast zijn over dit initiatief. Deze kans
moeten we dan ook niet laten liggen.
Collegevoorstel, advies van Sportraad, dan aan college voorleggen. Er is nog geen planning voor. Ideeën voor
sportbeleid mogen we ook inbrengen. Advies is eerst Sportakkoord daarna beleidsnota.
6. Sportpunt | stand van zaken, toekomst visie
Leonie neemt ons mee in de doelstellingen van het Sportpunt.
Vraag: wat vinden we als ‘vertegenwoordigers’ van verenigingen het belangrijkst?:
- Mogelijkheden bieden voor iedereen om te sporten, op zijn eigen niveau. Goeie voorzieningen. En het voor
iedereen betaalbaar houden.
- Bemiddeling tussen vragen voor sportactiviteiten en sportclubs. Bijvoorbeeld trimclub van Thea.
- Verenigingsondersteuning: welke wegen te bewandelen, gids binnen de gemeente, waar moet ik zijn,
vereniging omvormen tot ondernemers? (sportbonden doen hier ook veel in maar dat blijft algemeen).
- Individuele sporters: die moet je bereiken/ je moet bereikbaar voor ze zijn. Bv. Jeu de boules heeft nieuw
grind nodig, maar ze weten niet waar ze moeten zijn. Individuele sporters motiveren om te gaan bewegen,
nieuw sportaanbod creëren. Hieruit kunnen ook weer nieuwe ‘clubs’ in ontstaan. Het sportpunt kan hierin
faciliteren.
- Aanspreekpunt, adviseur, coach om te helpen, stimuleren, aanjagersfunctie, steunpunt, organiseren van
evenementen om lokale sport onder de aandacht te brengen.
- Bemiddelaar tussen verenigingen en gemeente bij nieuwe ontwikkelingen (bv. ontwikkelingen rondom
sportvelden Breukelen).
7. Harmonisatie buitensport
Er is nog geen gesprek gepland met enkele buitensporten. Dit moet plaatsvinden voor 1 januari 2020. Marcel
vraagt eerst naar de stand van zaken en koppelt dat terug aan Dick, binnen 2 weken. Indien dat niet voldoende
is, dan gaan we advies geven aan het college. Actie: Werkgroep Buitensport moet advies schrijven, peildatum 1
aug.
8. Binnensport | Gerard
Vincent deelt A4 uit over besteding 75K, Gerard licht toe.
Bijna 41K over. Dat geld is dus weg, is naar de algemene middelen gegaan. Dit is onwenselijk, zeker met het oog
op 2019. Actie: Leonie stuurt nog informatie na over hoe rekeningen geboekt zijn. In periodiek overleg graag de
financiële situatie te bespreken.
9. Nieuwe sportraadleden
Actie: Mail van John doorsturen aan sportraadleden. Enkele kandidaten hebben zich aangemeld, deze hebben
allemaal een brief gehad dat ze in de tweede helft van dit jaar uitgenodigd worden voor een gesprek.
10. Jaarverslag 2018
Actie: Is gereed en wordt gepubliceerd op de website. U: en naar college via Leonie. (checken bij uitgaande
brieven)
11. Communicatie / website / nieuwsbrief
Geen nieuws, zie jaarverslag.
12. Rondvraag
Geen rondvragen.
13. Sluiting
De vergadering sluit om 22.00 uur.
Volgende vergadering in Boom en Bosch op 12 september 2019.

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 11-07-2019:
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Datum
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7

17-01-19

Onderwerp
Schema van aftreden sportraadleden maken, o.b.v.
achtergrond en werkgroep.
OZB sportaccommodaties volgen

Wie
John

Af per
Zsm
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13-12-18

Volgen opknappen Sporthal Vreeland

Allen

5

6-9-18

Modernisering Stinzenhal

Leonie

dec 2018
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11-2016

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.

Allen

Doorlopend

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

Olaf

17-5-18

Opmerkingen notitie Buitensport van de Sportraad door Hetty via Olaf
zijn verwerkt 22-10-18
Lijst met verenigingen om te bezoeken door de Sportraadsleden

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

13-12-18

13-12-18

Werkgroep Thema avond

Olaf

John

Dick

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

