Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 7 november 2019
Aanwezig: Dick van Zanten, John Heun, Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink (later), Vincent Stapper, Leonie
Schreurs, Piet Verlaan, Marcel Scheefhals, Zwanie van der Neut (later),Thea Timmerman (later), Judith van de Vorle
Afwezig: Joris Meegdes, Hetty Veneklaas
Notulen: Judith van de Vorle
1. Opening en mededelingen
Dick heet iedereen welkom. Joris is naar de inspiratiesessie van Sociaal Domein.
2. Voorstellen nieuwe leden
Er zijn geen nieuwe leden. Er is 1 aspirant lid, deze persoon wordt voor de vergadering in december uitgenodigd.
ACTIE: John. Verder waren er nog 3 aanmeldingen, 2 daarvan zijn afgehaakt. Er zijn inmiddels nog 1 of 2
kandidaten. Een kandidaat wordt in elk geval uitgenodigd voor een gesprek.
3. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Notulen vorige vergadering
Met een enkele aanpassing wordt het verslag vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
24: LTV Breukelen en FC Breukelen hebben brief gestuurd aan het college over financiering. Daar wordt nu nog
naar gekeken.
18: net niet gelukt. Volgende vergadering is te laat. Zie agendapunt 8.
6: Gerard heeft niks meer gehoord na de vorige vergadering. Marcel licht toe: nieuwe project staat nog in de
startblokken. Prioriteit voor het kunnen openen van de ramen.
5. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN
IN 20190919 Inspiratiesessie van Beleving naar Beleid
IN 20191003 Uitnodiging conferenties in de week tegen Kindermishandeling
IN 20191007 Vertrek L. Schreurs
IN 20191018 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Inspiratiesessie Jeugd 7 november a.s_
IN 20191029 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
UIT
-6. Harmonisatie Buitensport | Vervolg commissie
Voetbalverenigingen maken zich met name zorgen over investeringen op lange termijn. Er komt een verzoek van
uitstel voor de harmonisatie. Er zijn inmiddels ook gesprekken geweest met alle tennisverenigingen.
Tennisverenigingen vinden dat ze t.o.v. voetbalverenigingen te weinig geld krijgen. Inmiddels wordt er met LTV
Breukelen individueel gesproken. Solidariteit: wat kunnen we daaraan doen? Dat moeten dan ook wel alle
verenigingen willen. De ene vereniging is groter dan de andere.
Er wordt geld gereserveerd binnen de gemeente voor sportzaken (niet in algemene middelen).
Onderhoud en investeringen in velden: onderhoud kunnen de verenigingen wel managen. Verenigingen denken
nu ook wel verder door in de toekomst. De investeringen zijn het grote vraagstuk voor de verenigingen. Is het

niet mogelijk om eerst het onderhoud over te dragen naar de verenigingen, als eerste kleine stap? Gemeente wil
de harmonisatie bij voorkeur in een keer afhandelen. Er is natuurlijk wel wat te zeggen voor het opknippen van
onderhoud en investeringen, maar de tijd is relatief kort. Volgens Leonie is het niet zo eenvoudig om die twee
zaken los te trekken omdat ze financieel in elkaar verweven zitten.
Uitkomst commissie van 8 oktober: individueel en gezamenlijk in gesprek, er mag geen vereniging omvallen. Er
wordt vooral geprobeerd om consensus te bereiken.
Voorstel John: advies schrijven voor commissie en dan bespreken wat hiermee te doen. In december in
vergadering bespreken. Wordt intern binnen de Sportraad gedeeld. ACTIE: John
Opmerking: klopt het dat er nog een begroting voor 2020 mist, waar de Sportraad goedkeuring op moet geven?
Leonie had dit door moeten sturen. Leonie gaat kijken wat ze er nog in kan doen, anders draagt ze het over.
ACTIE: Leonie of opvolger.
7. Binnensport | Update (verslag Gerard)
Verslag van de werkgroep wordt op papier gedeeld, komt ook op Dropbox.
Punt 9: wie bepaald waar de €5.000,- wordt herbestemd? Sportraad in samenspraak met de gemeente. Eerst
wordt onderzocht hoe het zit met de schoonmaak en begrootte kosten. Grootste opbrengst van deze
inventarisatie is dat er meer aandacht is voor schoonmaak. Diana merkt op dat vooral schoonmaak in het
weekend wordt gemist. Juist in het weekend wordt er veel gesport, maar er is dan niemand die dan even de
douches en toiletten schoonmaakt. Het is niet duidelijk wat de taken zijn van de zaalbeheerder die er in het
weekend is (behalve prullenbakken legen en aanwezig zijn).
Keuringsrapporten kunnen elk moment binnenkomen (via Marcel). Verzoek van de Sportraad om een kopie van
de keuringsrapporten te ontvangen (in principe alleen voor de WG Binnensport, via secretaris). ACTIE: Marcel.
Marcel vraagt of er zalen zijn die voorrang hebben: in principe niet.
In hoeverre worden de zalen van Sportfondsen hierbij betrokken? Marcel vraagt dat na. ACTIE: Marcel
Punt 4: druppelsysteem wordt in 2020 verder uitgerold, niet meer in 2019.
Punt 11: we zouden toch niet bezuinigen? Dat heeft Hetty zelfs nog aangegeven in onze laatste vergadering? Er
wordt nog nagegaan of de bezuiniging alleen voor 2019 geldt. ACTIE: WG Binnensport maakt notitie voor het
College.
Problemen met Broklede: heeft vooral te maken volle bezetting voor verenigingen.
8. Nationaal Sportakkoord
Alles is rond, handtekeningen zijn gezet en hierover is inmiddels gecommuniceerd. Gisteren is er een gesprek
geweest met de sportformateur (Marja Nieuwenhuis). Voorstel is om haar kennis te laten maken met een deel
van de Sportraad. Het idee is om een avond te organiseren voor de aftrap van het Sportakkoord, in
samenwerking met de mensen van de Sportraad die normaliter de thema-avond organiseren. Marja zal die
avond leiden. De Sportraad kan mensen uitnodigen en helpen met de organisatie. Mogelijk 11 december.
Voorgesprek met Gerard, Judith, Diana. ACTIE: Leonie zorgt ervoor dat wij worden benaderd door Marja zelf.
9. Zuilense Vecht | Update besluitvorming
Zie website.
10. Thema-avond /verenigingsoverleg
Volgt na gesprek met Marja Nieuwenhuis. Waarschijnlijk een thema-avond rondom het Sportakkoord. Daarna
niet nog een andere thema avond.
11. Bestedingen budget Sportraad
Er is extra ruimte omdat we al 2 jaar geen thema-avond hebben georganiseerd. Het geld dat ‘over’ is krijgen we
volgend jaar niet meer. Ons budget is 2.200,- euro per jaar voor de Sportraad. ACTIE: voor volgende vergadering
ideeën aandragen om nog geld te besteden.
12. Communicatie / website / nieuwsbrief
Geen nieuws.
13. Rondvraag
Diana: is naar Woerden geweest voor avond voor aangepast sporten. Een van de aspirant leden heeft zelf een
beperking dus dat zou een goede aanvulling voor de Sportraad. Als je als vereniging iets wil met aangepast sporten

dan moet je dat allereerst zelf organiseren. Als Sportraad kunnen wij daarin weinig in betekenen. Er is een aparte
consulent ‘aangepast sporten’ vanuit de gemeente.
Piet: kan volgende vergadering niet aanwezig zijn. Leonie geeft aan dat er die avond waarschijnlijk ook weer
kerstborrel is in het gemeentehuis (Boom&Bosch). We kunnen sowieso in het Kikkerfort terecht. Vincent
inventariseert via Datumprikker naar opties om de vergadering eventueel te verzetten. ACTIE: Vincent.
Judith: zijn er al vergaderdata bekend voor volgend jaar? ACTIE: Vincent doet een voorstel.
Leonie: buurtsportcoaches: in verband met de tijd: als we hierover iets willen weten, dan kunnen we Marcel vragen.
14. Sluiting
De vergadering sluit om 21.45 uur.
Volgende vergadering in principe op 12 december 2019 bij het Kikkerfort.
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Onderwerp
Voorstel voor vergaderdata 2020.
Inventariseren via Datumprikker naar opties om de
vergadering van december eventueel te verzetten.
Voor volgende vergadering ideeën aandragen om
nog geld te besteden.
Marja vragen om Diana, Gerard en Judith te
benaderen voor aftrap Sportakkoord (mogelijk 11
december).
WG Binnensport maakt notitie voor het College
over bezuinigingen in 2020.
Keuringsrapporten zalen doorsturen.
Begroting 2020 doorsturen.
Opstellen notitie voor de commissie en bespreken
in volgende vergadering Sportraad. Delen binnen
de Sportraad zodra gereed.
Marcel toegang geven tot Dropbox.
Informeren stand van zaken omtrent LTV
Breukelen.
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case
initiatiefgroep maakt business case. Afstemming
met bestemmingsplan. In december op agenda.
Een aantal kandidaat-leden uitnodigen voor
volgende vergadering.
Benoeming van Diana in gang zetten.
Na Collegebesluit contact opnemen met WG
Thema-avond.
OZB sportaccommodaties volgen.
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13-12-18

Volgen opknappen Sporthal Vreeland.

Allen
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12-12-19
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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

Besluitenlijst Sportraad Stichtse Vecht bijgewerkt n.a.v. de vergaderingen:
Verg. dd.
12-09-19
16-05-19
13-12-18

13-12-18

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

Behandeld door
WG Thema-avond
Dick
WG Thema-avond

Olaf

John

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

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

