Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 12 december 2019
Aanwezig: Dick van Zanten, John Heun, Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink (later), Vincent Stapper, Marcel
Scheefhals, Zwanie van der Neut, Thea Timmerman, Hetty Veneklaas, Judith van de Vorle
Afwezig: Piet Verlaan (afgemeld)
Notulen: Judith van de Vorle
1. Opening en mededelingen
Dick heet iedereen welkom. Inclusief Astrid Schoenmakers (nieuw lid) en Hetty Veneklaas.
2. Vaststellen agenda
Enkele agendapunten worden naar voren gehaald in verband met aanwezigheid van Hetty Veneklaas tot kwart
voor 9. Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
- IN 20191126 brief Dhr. Van ’t Hof: Zuilense Vecht valt wel binnen de harmonisatie. John Heun zou eerder al
reageren op eerdere berichten van Dhr. Van ’t Hof, maar dat is helaas eerder nog niet gebeurd. ACTIE: John,
concept antwoord rondsturen aan de Sportraad en dan aan Dhr. Van ‘t Hof.
- IN 201911 pro-forma opzegging subsidie Sportraad per 2021: ACTIE: Vincent, volgende keer op de agenda.
- Harmonisatie: Dick geeft aan dat hij gehoord heeft dat de regeling wordt uitgesteld. Hetty geeft aan dat de
voetbalverenigingen alleen om uitstel hebben gevraagd. Men gaat akkoord met onderhoud van de velden,
maar men denkt met de investeringsregelingen op de lange termijn niet uit de voeten te kunnen. Daarom
staat de harmonisatie ter discussie. Het gaat vooral om de één derde/ twee derde regeling. Hetty geeft aan
dat er individueel met voetbalverenigingen in gesprek wordt gegaan, om de knelpunten in kaart te brengen
en oplossingsrichtingen aan te dragen en te toetsen of ze er dan uit kunnen komen. Als de regeling echt
onvoldoende blijkt te zijn zal Hetty hiermee terug gaan naar de Raad. De verenigingen moeten voor rond de
50% (van het tweederde deel (67%)) zelf zorgen. De gemeente staat altijd garant. Dick spreekt de wens uit
dat er geen individuele afspraken gemaakt worden. Hetty geeft aan dat de gemeente er vooral voor wil
zorgen dat verenigingen niet omvallen en dat enkele verenigingen specifieke uitdagingen hebben. Mogelijk
is het een oplossing om het onderhoud en de investeringen los te trekken, want onderhoud is niet het
probleem. Thea benadrukt dat we als Sportraad in 2015 hebben ingestemd met deze regeling. Deze regeling
geldt ook voor bv. binnensport en is dus niet nieuw. Er is vooral discussie over de normen
(afschrijvingstermijnen) van de KNVB voor voetbalvelden en die van de verenigingen. Marcel benadrukt dat
iedereen met dezelfde berekening moet gaan werken. Hetty benadrukt dat het geen bezuinigingsronde is, er
wordt hetzelfde bedrag uitgegeven als andere jaren. Zwanie geeft aan dat er behoefte is aan daadkracht van
de gemeente, want het duurt nu al heel lang en we komen niet echt verder. Het voorstel vanuit de Sportraad
is om het onderhoud en de investeringen te splitsen. Regel het onderhoud nu alvast en de investeringen
kunnen later geregeld worden.
- IN 20191126 opzegging subsidieovereenkomst SV: hierover heeft ook een artikel in de VAR gestaan. Er was
een regeling met rekening courant, deze is toen gestopt i.v.m. de harmonisatie plannen, maar dat is nu nog
steeds niet geregeld. Zwanie geeft aan dat er een onderzoek zou komen/zijn bij de hockeyvereniging om
grond terug te kopen? Als dat zo is, dan zou er geld terug moeten naar SV De Vecht, want er is destijds geld
van De Vecht naar de hockey gegaan. Marcel is hiermee bekend.
4. Bezuinigingen Binnensport
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Gerard heeft een conceptbrief gemaakt in reactie op de bezuinigingen op de sportgelden op het budget voor
2020. In de afgelopen 2 jaar zijn onderbestedingen geweest op het budget voor sport. Gerard heeft inzichtelijk
gemaakt waar de uitgaven van €75.000,- naartoe zijn gegaan, hieruit blijkt dat aan de uitbreiding van
accommodaties helemaal niks is gedaan in de afgelopen 2 jaar. De Sportraad is zeer verbaasd over de
aangekondigde bezuinigingen voor 2020, ook al is het eenmalig. Hetty licht toe dat de €30.000,- die van 2019
‘over’ is gebleven is gebruikt voor nieuwe inkoop jeugdzorg en tegenvallende september circulaire en niet naar
de algemene middelen (zoals gewoonlijk). Er was een groot tekort op de begroting. Alle budgetten van de gehele
begroting die onderbesteed zijn dit jaar, zijn hiervoor gebruikt. Dit is incidenteel.
Marcel licht vervolgens toe: er komt nog een inhaalslag op schoonmaak van sporthallen, in kerstvakantie wordt
er een extra ronde gedaan. Er moet alsnog een structurele oplossing gevonden worden voor de tekortkomingen
in de schoonmaak, hij is hierover in gesprek met zijn collega’s van vastgoed.
Uiteindelijk wordt geconstateerd dat de Sportraad de uitleg over het budget van 2019 en 2020 verkeerd heeft
begrepen. Hetty geeft aan dat er in 2020 gewoon weer €75.000,- budget is gereserveerd voor Sport. Het
overgebleven budget gaat in 2019 eenmalig niet naar ‘algemene middelen’ maar naar andere posten met grote
tekorten.
De Sportraad wil begin volgend jaar goed in beeld brengen wat er wel mogelijk is uitbreiding accommodaties.
Voor €25.000,- kun je namelijk geen accommodatie uitbreiden. Er waren eerst specifieke doelen voor dit geld,
zoals bv. onderzoekskosten etc. om bv. meer ruimte te creëren.
5. Voorstellen nieuwe leden | Afscheid aftredende leden
Hetty bedankt alle leden die vandaag voor het laatst aanwezig zijn: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper
(secretaris), Thea Timmerman (algemeen lid en 2e penningmeester) en Zwanie van der Neut (algemeen lid). En
Piet Verlaan (penningmeester) die helaas vandaag niet aanwezig is. Allen hebben zich de afgelopen 8 jaar ingezet
voor de Sportraad, Thea zelfs 10 jaar. Er zijn bloemen en wijn uitgedeeld en er is een foto gemaakt, deze zal met
een nieuwsbericht op de website van de Sportraad worden geplaatst. ACTIE: Judith
Als nieuw lid is Astrid Schoemakers uit Loenen aan de Vecht vandaag voor het eerst aanwezig. Astrid stelt zich
voor en zal ook een kort stukje per mail aan Judith toesturen, zodat dit op de website gezet kan worden. Astrid is
nauw betrokken bij de voetbal en bij (rolstoel)tennis en is leider van een damesteam tennis. Zij heeft eerder veel
in besturen gedaan, maar door omstandigheden was ze daarmee gestopt. Nu is er weer ruimte om zaken op te
pakken, vandaar dat zij zich heeft aangemeld voor de Sportraad. ACTIE: Astrid introductietekst en foto naar
Judith versturen. Judith zet dit op de website.
Er is nog een andere kandidaat, deze persoon heeft al eens eerder in de Sportraad gezeten. Dit is echter geen
belemmering om weer toe te treden. De selectiecommissie besluit nog of deze persoon kan toetreden (na onze
vergadering). Dan is er nog één andere kandidaat waar nog niet mee gesproken is. Dit zal nog gepland worden.
ACTIE: John Heun (namens selectiecommissie).
De benoeming van nieuwe leden moet plaatsvinden: indienen voor 1 feb 2020 voor alle nieuwe leden en Diana
Kolfschoten. ACTIE: (nieuwe) secretaris.
6. Notulen vorige vergadering
t.a.v. punt 6, zie ook agendapunt 8.
t.a.v. punt 9 (Zuilense Vecht): op 17 december is de gemeenteraad, het is de bedoeling dat deel A vastgesteld
wordt, dat betreft de hoofdlijnen. De planning is nog niet helemaal helder, maar vermoedelijk wordt 2022 niet
gehaald. Mede door de stikfstofcrisis. ACTIE: Marcel neemt volgende keer de maquette van ZV mee.
t.a.v. punt 13, Joris geeft aan dat hij aardig thuis is in de wereld van aangepast sporten, dus daar kunnen we
gebruik van maken. Er is in november een middag geweest vanuit het Sportpunt over aangepast sporten, maar
de Sportraad was daar niet van op de hoogte. Joris is er wel geweest. Marcel geeft aan dat er binnen het
Sportpunt ook wat wisselingen van de wacht zijn geweest, waardoor deze uitnodigen wellicht niet bij de
Sportraad terecht is gekomen. ACTIE: Marcel.
7. Sportakkoord
Gisteravond is aftrap geweest, deze is goed bezocht. Alle deelnemers hebben een mail gehad waarin ook de
presentatie staat die gisteren gegeven is. Op 9 januari worden 6 thema’s besproken met mensen die zich hebben
opgegeven voor de zogeheten themagroepen. Dat bepaalt hoe het voorstel eruit gaat zien in april, dat met
financiële onderbouwing ingediend moet worden bij het Ministerie van VWS. Het doel is om meer mensen in
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beweging te krijgen in je eigen gemeente. Vanuit de Sportraad is alle informatie plus de uitnodiging voor
gisteren doorgestuurd binnen het netwerk van de leden. Vanuit de Sportraad kunnen er 2 leden opgegeven
worden voor de Kerngroep, na de vergadering wordt afgestemd wie dat zijn. ACTIE: na de vergadering
afstemmen.
8. Harmonisatie Buitensport
Voorstel van John is uitgedeeld, verzoek om binnen een week te reageren via de mail. En dan bepalen of we het
wel versturen. Dus ook aangeven of je vindt dat het verstuurd moet worden of niet. ACTIE: allen.
9. Sporthal Vreeland| Update onderhoud| Nieuwbouw
Er is hierover contact geweest met Marcel. Dit valt onder de portefeuille Vastgoed, Marcel heeft aangegeven dat
er de komende maanden wel wat moet gebeuren, zoals zonneschermen, ramen open kunnen doen, koeling.
Alles is bij de aannemer neergelegd, deze gaat er mee aan de gang. Er is nog geen update over
nieuwbouwplannen. Vincent kan daar wel een update over geven: er zijn besluiten genomen door de
wethouder: voortrekkersrol in doorontwikkeling Dorpshuis etc. Wens van Vincent is dat de Sportraad hierbij
betrokken wordt. Het lijkt erop dat de huidige ontwikkelingen niet synchroon lopen met de nieuwe ideeën
rondom sportontwikkelingen. Het is een ambitieus project maar Vincent mist de sport er in. ACTIE: Marcel gaat
intern informeren naar de stand van zaken en gaat kijken of wij als Sportraad hierbij betrokken kunnen worden.
10. Jaarverslag 2019
Net als afgelopen jaren:
- Dick voorwoord
- John buitensport
- Gerard binnensport
- Piet financieel verslag
ACTIE: iedereen stuurt zijn stukje naar Judith vóór 23 januari.
11. Vergaderdata 2020
Vergaderdata staan op Dropbox. Als de data vastgesteld worden, moet er ook een locatie (Boom&Bosch)
geregeld worden, dit kan via Marcel. ACTIE: volgende vergadering vaststellen.
12. Communicatie / website / nieuwsbrief
Marcel Scheefhals is de vervanger van Leonie, dit wordt aangepast op de website. Website aanpassen t.a.v.
bezetting Sportraad, na benoeming. ACTIE: Judith.
13. Keuringsrapporten Binnensport
Alle rapporten over 2019 zijn opgevraagd en ontvangen, exclusief die van Sportfondsen. Deze zijn afgezet tegen
de keuringsrapporten van 2018. Verschillen daarin zijn bij Marcel neergelegd met verzoek om alles af te ronden.
Marcel heeft vorige week met Bozan gezeten om afspraken te maken. Offertes en opdrachten worden z.s.m.
verstrekt. De vraag is wat je feitelijk nodig hebt om kinderen meer te laten bewegen? Ook met leerkrachten
wordt daarover gesproken. Budget zit nu bij Vastgoed, Marcel is bezig om dit naar Sport over te halen. Er moet
wel voor 1-1-2020 getekend worden om het van het budget van 2019 te betalen. ACTIE: Marcel informeert in elk
geval WG Binnensport over voortgang.
14. Rondvraag
Marcel: volgende keer het budget voor Sport van €75.000,- agenderen zodat we dit volgen. ACTIE: op agenda
zetten 23-01-20 (secretaris).
Thea: Patrick van Safari sporthal heeft aangeboden om een keer aan te schuiven om zaken te verduidelijken.
Marcel heeft dit ook al een keer aangeboden aan Patrick.
Vincent: artikel over verduurzaming in de VAR: volgende keer agenderen om hier verder op in te gaan. Gaat er
verder van uit dat er is afgestemd met de gebruikers van de Stinzenhal. ACTIE: op de agenda zetten 23-01-20
(secretaris).
15. Sluiting
De vergadering sluit om 22.20 uur.
Volgende vergadering op 23 januari 2020 in Boom&Bosch.
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 07-11-2019:
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Datum
12-12-19

Onderwerp
Agendapunten:
- €75.000,- Sport budget
- Verduurzaming
Informeren WG Binnensport over voortgang
uitkomsten keuringsrapporten
Aanpassen website met nieuwe leden
Vergaderschema 2020 vaststellen
Input voor jaarverslag sturen aan Judith
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12-12-19

46
45
44

12-12-19
12-12-19
12-12-19

43

12-12-19

42

12-12-19

41

12-12-19

40

12-12-19

39
38
37

12-12-19
12-12-19
12-12-19

36

12-12-19

35
34

12-12-19
12-12-19

32

07-11-19

31

07-11-19

27
24

12-12-19
07-11-19
12-09-19

20

12-09-19

14

12-12-19
12-09-19

7

17-01-19

Aanleveren introductietekst plus foto
Voor plaatsing op de website
Pro-forma opzegging subsidie SV de Vecht
Opstellen concept antwoord op mail Dhr. Van ’t
Hof en delen met Sportraad leden
Inventariseren via Datumprikker naar opties om de
vergadering van december eventueel te verzetten.
Voor volgende vergadering ideeën aandragen om
nog geld te besteden.
Aan Piet vragen, agenderen voor januari
Begroting 2020 doorsturen.
Informeren stand van zaken omtrent LTV
Breukelen.
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. In december
op agenda.
Marcel vraagt stavaza na/ Dick vraagt Leo
Benoeming van Diana en nieuwe leden in gang
zetten.
OZB sportaccommodaties volgen.
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13-12-18

Volgen opknappen Sporthal Vreeland.

Allen

2

11-2016

Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
Inspraakavonden bezoeken. En uitnodigen Wieke
van Mourik om sportraad te updaten. Evt. een

Allen

Informeren binnen de gemeente naar stavaza
Sporthal Vreeland en zorgen dat de Sportraad
hierbij betrokken wordt.
Bepalen welke 2 leden van de Sportraad naar de
kerngroep(en) gaan van het Sportakkoord
Checken bij het Sportpunt of uitnodigingen voor
interessante (thema) avonden ook naar de
Sportraad gaan
Per mail reageren op notitie van John over de
harmonisatie
Maquette meenemen van Zuilense Vecht
Benoeming regelen voor nieuwe Sportraad leden
Besluiten toetreding tot Sportraad nieuwe leden

Wie
Secretaris

Af per
23-01-20

Marcel

23-01-20

Judith
Voorzitter
Dick, Piet, Gerard,
John
Marcel

12-03-20
23-01-20
23-01-20

Allen

12-12-19

Marcel

23-01-20

Allen

z.s.m.

Marcel
Gerard
John (vanuit
selectiecommissie)
Astrid
Judith
Vincent
John

23-01-20
23-01-20
23-01-20

Vincent

z.s.m.

Allen

23-01-20

Vincent
Marcel
Marcel

23-01-20
31-10-19

Marcel

23-01-20

Dick
Gerard

23-01-20

Allen

23-01-20

23-01-20
23-01-20
z.s.m.

Doorlopend
23-01-20
Doorlopend
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extra vergadering daaruit voortvloeiend. De
presentatie van september is op 18-10-18 op
Dropbox geplaatst.
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

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

16-05-19
13-12-18

13-12-18

Dick
WG Thema-avond

Olaf

John

Dick
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