Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 12 september 2019
Aanwezig: Dick van Zanten, John Heun, Joris Meegdes, Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink, Vincent Stapper,
Leonie Schreurs, Piet Verlaan, Thea Timmerman, Zwanie van der Neut (later), Hetty Veneklaas (later), Judith van de
Vorle
Afwezig: Marcel Scheefhals
Notulen: Judith van de Vorle
1. Opening en mededelingen:
Dick heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda:
Hetty sluit aan voor de harmonisatie van buitensport. De agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering
Met enkele opmerkingen en aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
12 juli 2019 schema aftreden en nieuwe leden Sportraad
12 augustus 2019 Jaarverslag 2018 Seniorenraad Stichtse Vecht
11 september 2019 mail John Heun overleg voorzitters voetbal
11 september 2019 mail 30 juli 2019 tennisverenigingen SV aan gemeente
5. Buitensport
a. Ontwikkelingen Zuilense Vecht: loopt, we volgen het. Joris heeft zich aangemeld voor inloopavond over
Zuilense Vecht, 25 september.
b. Ontwikkelingen Breukelen: verplaatsing tennisvelden etc. John: plannen die bekend zijn, zijn eigenlijk niet
gewijzigd. Vraag voor LTV Breukelen is wat zij moeten doen met huidige velden, sommigen zijn afgekeurd
door de KNLTB. Het nadeel is dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de plannen van de gemeente.
Hierdoor kan LTV Breukelen moeilijk keuzes maken. Voor de woningbouw is er volgens Vincent eens een
onderzoek gedaan door de provincie, dit jaar nog. Hier hebben we niks meer over gehoord verder. Actie:
Leonie informeert de Sportraad wat de stand van zaken is m.b.t. LTV Breukelen.
c. Harmonisatie buitensportaccommodaties stand van zaken (zie brief van Stephan Mellegers)
i. overleg voorzitters voetbal
ii. overleg voorzitters tennis
John heeft stukken doorgestuurd m.b.t. voetbal en sportpark. De verenigingen hebben problemen met de
bedragen die geïnvesteerd moeten worden. Welke risico’s moet je als club nemen, t.a.v.
afschrijvingsperioden en daadwerkelijke levensduur? Daar verschillende meningen over binnen de
gemeente, KNVB en de verenigingen.
Hetty licht toe: het proces duurt al heel lang, dat vooropgesteld. Hetty maakt zich hard voor geen
bezuinigingen in de sport, maar voor het opnieuw (eerlijker) verdelen van gelden. Voetbalverenigingen
moeten zelfstandiger worden. Totale budget is € 473.000 voor buitensport- een x bedrag daarvan is voor de
voetbalverenigingen. Het was heel divers geregeld tot nog toe (verdeling van geld, ene vereniging betaald
alles zelf, andere wordt helemaal ‘gesponsord’ en alles daartussen) en die afspraken wil de gemeente
harmoniseren. Gemeente en Waarborgfonds staan garant voor leningen die beschikbaar zijn voor
verenigingen. Er is een tekort van 30 tot 40.000 euro bij de herberekening van het budget. Harmonisatie
mag per 1-1-2020, maar we kunnen ook volgend jaar nog kijken wat het beste is per vereniging.

Joris: hoe zit het met aansprakelijkheid? Gemeente staat garant en is dus ook aansprakelijk.
Vincent: het doel van de brandbrief was: verenigingen melden dat ze tekort komen. Hetty bestrijdt dat. Daar
heeft Hetty zojuist een uitgebreide toelichting op gegeven.
John: verschillende verenigingen hebben verschillende belangen. De harmonisatie staat voorop. Er zijn 2
verenigingen die hun financiële positie niet willen prijsgeven.
Hetty nodigt ons uit om naar de commissievergadering te komen op 8 oktober. Bij de stukken van die
vergadering zit het memo dat Hetty vanavond heeft toegelicht. Actie: Vincent zet van belang zijnde stukken
op onze Dropbox (maar zijn openbaar op de website van de gemeente te vinden).
Issues:
- Harmonisatie is geen probleem maar voldongen feit.
- Deadline is geen harde deadline (1-1-2020).
- Dagelijkse onderhoud en grote investeringen voor verenigingen.
- Uitgangspunt: niet meer en niet minder (geld beschikbaar stellen).
Ook andere verenigingen krijgen hier nog mee te maken. Tennis, hockey etc. Dat gaat mogelijk niet allemaal
lukken voor 1-1-2020. Terwijl we hier als Sportraad wel op hadden gestuurd begin dit jaar.
Actie: afwachten commissievergadering 8 oktober, daarna evt. advies schrijven aan Hetty. John is er
sowieso bij.
d. Skeelerbaan informatie avond: Leonie, weet iemand wat daar uit is gekomen? Marcel is daar heen geweest.
Niet bekend. Sportraad heeft hier geen uitnodiging voor gehad. Actie: Leonie checkt wat eruit is gekomen.
6. Binnensport (volgende overleg WG Binnensport op 7 oktober 2019)
7 oktober komt het bedrag van 75K aan de orde en dan wordt dit in onze volgende vergadering teruggekoppeld.
Actie: 31 oktober terugkoppeling geven, opnemen als agendapunt.
Vanuit de gemeente is nog geen terugkoppeling geweest over hoe rekeningen geboekt zijn. Dit zou ook niet aan
de orde komen vandaag. Er worden nu wel een aantal grote dingen van die 75K betaald. Denkkracht van de
Sportraad is wel gewenst om te kijken hoe we zaken kunnen verbeteren, bijvoorbeeld t.a.v. schoonmaak van
gymzalen. Diana uit haar zorgen en klachten t.a.v. over de schoonmaak in de Stinzenhal en hoe meldingen
worden opgepakt. Gebruikersbijeenkomsten blijven organiseren om toch wensen op te halen bij de gebruikers.
Tijdens de volgende bijeenkomst van de WG Binnensport wordt dit besproken en er zal in de volgende
vergadering van de Sportraad een terugkoppeling worden gegeven.
Gymzaal Vreeland: afspraak gehad met Peter van Klaveren. A.s. dinsdag heeft Peter een afspraak met een
aannemer om te kijken naar mogelijkheden om de zaal beter te ventileren. Op dit moment is legionella
bestrijding geen acuut probleem. De WG Binnensport is blij met de wijze waarop Peter deze zaken oppakt. Er is
helaas geen geld voor echte vernieuwing van sporthallen. Binnen Ruimtelijke Ontwikkeling (gemeente) is wel
iemand aangesteld om dit op te pakken.
7. Nationaal Sportakkoord: stand van zaken en planning
Leonie dankt ons voor het meedenken tijdens de vorige vergadering van de Sportraad. Hetty is akkoord om
ermee aan de slag te gaan. Het College moet nu een intentieverklaring tekenen. Mogelijk kan de
sportinformateur in november al starten met als doel om in april 2020 een sportakkoord te hebben, inclusief
budget. Actie: vragen of de sportinformateur de volgende vergadering kan aanschuiven. De uitdaging blijft om
het enthousiasme dat we nu ervaren vast kunnen houden. Er zijn 3 ondertekenaars nodig voor het sportakkoord,
waar de Sportraad er dan een van is (Dick als voorzitter). Daarnaast Welzijn Stichtse Vecht en grote
voetbalvereniging of hockeyvereniging. Actie: volgende keer als agendapunt opnemen: Sportakkoord.
8. Nieuwe sportraad leden (nieuwe leden en aftreedschema bestaande leden)/ memo rooster van aftreden van
14 juli 2019
John neemt in de loop van volgende week contact op met de kandidaten die zich hebben aangemeld om ze uit te
nodigen voor een kennismaking. Actie: we streven ernaar om al wat nieuwe kandidaten uit te nodigen voor de
vergadering van 31 oktober.
We moeten de nieuwe leden verdelen over verschillende rollen: secretaris, penningmeester, verschillende
werkgroepen. We hebben aan 7 nieuwe leden genoeg, dat is minimaal. Om te voorkomen dat we over 4 jaar
weer hetzelfde probleem hebben (dat mensen tegelijk op moeten stappen), stelt John voor om het komende
jaar uit te breiden naar 10 personen. De kandidaten die zich aan hebben gemeld zijn in elk geval verdeeld over
de kernen.
Voorstel: alle leden treden per 31 december af.

Actie: nogmaals vacature in de gemeentelijke nieuwsbrief plaatsen. We hebben nog meer mensen nodig.
Actie: Leonie benoeming van Diana in gang zetten.
9. Thema-avond /verenigingsoverleg (te plannen)
Naar aanleiding van vorige keer hebben we afgesproken om in combinatie met het Sportpunt de thema-avond te
organiseren. Voorstel is om dit te combineren met bv. het Sportakkoord, evt. een startbijeenkomst organiseren
medio november om te informeren en draagvlak te creëren. Verenigingen zijn nog niet echt op de hoogte van het
Sportakkoord. Het wachten is op een Collegebesluit. 7 november is er een avond vanuit de raad Sociaal Domein.
Besluit: we plannen de thema-avond in principe de 21e, Actie: Leonie neemt contact op met de werkgroep Themaavond als het collegebesluit er is en we een datum kunnen plannen.
10. Bestedingen budget Sportraad
Met Leonie bekijken. Volgende keer op de agenda.
11. Communicatie / website / nieuwsbrief
Geen nieuws.
12. Rondvraag
Diana: hoe zit het met de ijsbaan, als onderdeel van Buitensport? Nu nog niet, na de harmonisatie wel. Valt nu nog
onder Park.
Zwanie: 31 oktober mogelijk niet aanwezig.
13. Sluiting
De vergadering sluit om 22.15 uur.
Volgende vergaderingen in Boom en Bosch op 31 oktober 2019.

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 11-07-2019:
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Onderwerp
Informeren stand van zaken omtrent LTV Breukelen
Checken groepsfoto op website
Van belang zijnde stukken van Commissie
vergadering 8-10-19 op onze Dropbox zetten
Na commissievergadering 8-10-19 evt. notitie
opstellen vanuit de Sportraad als advies aan Hetty
Uitzoeken wat er uit de informatieavond
Skeelerbaan is gekomen en delen met de Sportraad
Terugkoppeling over besteding 75K binnensport,
opnemen als agendapunt
Vragen of de sportinformateur de volgende
vergadering kan aanschuiven
Sportakkoord opnemen als agendapunt
Een aantal kandidaatleden uitnodigen voor 31
oktober
Vacature voor nieuwe leden in de gemeentelijke
nieuwsbrief plaatsen.
Benoeming van Diana in gang zetten
Na Collegebesluit contact opnemen met WG
Thema-avond
Schema van aftreden sportraadleden maken, o.b.v.
achtergrond en werkgroep.
OZB sportaccommodaties volgen
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Volgen opknappen Sporthal Vreeland

Allen

5

6-9-18

Modernisering Stinzenhal

Leonie

dec 2018

2

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.
12-09-19

Behandeld door
WG Thema-avond

18-10-18

Onderwerp
De thema-avond vindt dit jaar in principe plaats op donderdag 21
november, in samenwerking met het Sportpunt
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

16-05-19
13-12-18

13-12-18

Dick
WG Thema-avond

Olaf

John

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

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

Dick

