Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 23 januari 2020
Aanwezig: John Heun, Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink, Marcel Scheefhals, Hetty Veneklaas, Joris Meegdes,
Astrid Schoenmakers, Jan van Sligtenhorst, Judith van de Vorle
Afwezig: Notulen: Judith van de Vorle
1. Opening en mededelingen
- John heet iedereen welkom. In het bijzonder Jan van Sligtenhorst als nieuw lid van de Sportraad.
- Joris is gisteren bij de Prokkelnetwerk bijeenkomst geweest. Dit ging over sport en bedrijfsstages voor
mensen met en zonder beperking, die iets samen kunnen doen. Vanuit de gemeente wordt er mee gedaan
aan de sportdag in de Prokkelweek, 2 teams van ambtenaren die worden gekoppeld aan 2 teams van de
Werkspecht.
- Elk jaar is er een kennisdag voor Sport en Gemeenten, dit jaar op 6 februari in Apeldoorn. Vanuit de
gemeente gaan er 2 personen heen, vanuit de Sportraad zijn ook 2 mensen welkom. De kosten hiervan
kunnen van het budget van de Sportraad betaald worden. ACTIE: Marcel stuurt informatie hierover door
naar Astrid en Diana.
- Hetty heeft morgenavond een bijeenkomst bij FC Utrecht i.v.m. samenwerking in het sociaal domein met de
gemeente Utrecht. Hebben wij als Sportraad nog vragen aan FC Utrecht voor onze inwoners? Diana geeft
aan dat er vanuit de handbal wel een vraag is of sporters niet eens een uurtje mee kunnen trainen. Of mee
trainen voor andere sporten.
2. Benoeming voorzitter, secretaris, penningmeester en inrichten werkgroepen
Joris heeft eerst de vraag hoe wij als Sportraad verder gaan. Met bestaande werkgroepen en de samenwerking
met de ambtenaren. ACTIE: Gerard en Joris maken een voorstel over hoe dit verder op te pakken, met als
uitgangspunt het Instellingsbesluit (staat op Dropbox in map 9. Overig). Daarna bespreken met Marcel t.a.v.
samenwerking met de gemeente. In vergadering van april een voorstel neerleggen.
BESLUIT: Voor nu is het voorstel dat John voorzitter wordt, Gerard secretaris en Judith penningmeester (met
overdracht van Piet). Iedereen is hiermee akkoord.
3. Vaststellen agenda
Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststellen vergaderdata 2020
Akkoord, woensdag 13 mei i.p.v. donderdag 14 mei. De notulist is dan afwezig. Vanaf de volgende vergadering
starten we om 19.30 uur.
5. Notulen vorige vergadering
Punt 3, 1e streepje: brief Dhr. Van ’t Hof: loopt, volgende week dinsdag heeft Marcel een afspraak met hem. John
stuurt brief nog rond binnen de Sportraad voor laatste review.
Punt 3, 2e streepje: er komt een nieuwe subsidieregeling, daardoor is de huidige regeling pro-forma opgezegd.
Door deze uitleg heeft Gerard dit niet meer op de agenda gezet voor vandaag. Actiepunt wordt gesloten.
Punt 5: ook Piet Verlaan noemen bij afscheid van de leden.
Punt 14: Patrick van Sportfonds uitnodigen voor vergadering. ACTIE: Gerard stemt dit af met Piet, omdat hij
contact had met Patrick.
Actielijst als laatste behandelen omdat enkele actiepunten op de agenda terug komen.
6. Ingekomen en uitgaande stukken

IN: 20200101 vergaderdatums 2020: akkoord, de vergadering van 14 mei wordt verplaatst naar woensdag 13
mei.
20200106 mail para commerciële horeca: dit onderwerp gaat ook terugkomen in het Sportakkoord.
Verenigingen zullen er nu meer voor open staan dan een aantal jaren geleden. Concrete vraag is of wij vanuit
de Sportraad een interview willen doen of een sessie bij willen wonen. ACTIE: Marcel geeft de namen van
Jan en Diana door voor het interview.
20200108 jaarverslag Seniorenraad Stichtse Vecht: bericht sturen aan de Seniorenraad dat we hun bericht
hebben gezien. ACTIE: Joris.
7. Werkgroep Buitensport
- Harmonisatie: er komt nog een advies van de Sportraad om onderhoud en investeringen te splitsen.
Discussie over niveau van de velden (met name voetbal), daar maken de verenigingen zich zorgen over.
Onderhoud als onderdeel van de harmonisatie moet gaan lukken dit jaar. Voor investeringen wil Hetty heel
graag z.s.m. een voorstel hebben of zelf maken. Het onderdeel investeringen wil ze graag vóór 2021 ook
rond hebben. Eindversie van voorstel vanuit de Sportraad wordt morgen nog gedeeld binnen de Sportraad
voordat deze verzonden wordt. ACTIE: John.
- Maquette Zuilense Vecht bekeken. Uitleg door Hetty en Marcel. Ideeën voor aandachtspunten en tips graag
naar Hetty versturen. Zoals bv. toiletvoorzieningen buiten clubgebouwen, verlichting, ruimte voor
fietsenstalling. ACTIE: Input versturen naar John, John verzamelt en stuurt door naar Hetty.
8. Werkgroep Binnensport
- Er is €30.000,- bezuinigd. In de kerstvakantie is nog geld besteed aan de verbetering van het onderhoud van
sporthallen/gymzalen. Een zaalhuur systeem gaat er niet komen, dit was onvoldoende gebruiksvriendelijk.
De gemeente wil een betere controle houden op schoonmaak. ACTIE: Gerard en Diana maken voorstel om
het resterende bedrag uit het budget te besteden en bespreken dat binnenkort met Marcel.
- Nieuwbouw Gymzaal Vreeland: Marcel heeft contact gehad met zijn collega. Er is een studie bezig om
meerdere functies in het gebouw te huisvesten. In een volgende fase wil Marcel deze collega uitnodigen bij
onze vergadering voor een toelichting. Gerard merkt op dat er niemand van een lokale sportvereniging bij
betrokken is, bv. iemand van de gymvereniging. Advies aan Marcel om gymverenigingen/ gebruikers van de
hal z.s.m. te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen en ideeën.
- Harmonieplein: inpandig bij nieuwe kindcentrum. Vakleerkrachten worden hierbij betrokken. Deze ruimte
wordt echter ook ’s avonds gebruikt door verenigingen. Deze moeten ook betrokken worden.
- Voortgang reparatie/ vervanging toestellen: loopt.
- Verduurzaming: onderdeel van het Sportakkoord. Marcel wil daar zijn collega’s meer bij betrekken. ACTIE:
Gerard gaat Vincent vragen om mail.
9. Sportakkoord
Joris en Gerard zijn hierbij betrokken. In februari is er een bijeenkomst in Zeist, John gaat dan ook mee. Begin
april zou de eerste ronde afgerond moeten zijn, daarna moet er weer subsidie aangevraagd worden voor de
volgende fase.
10. Werving nieuwe Sportraadleden (John)
Er zijn nog 2 kandidaten als algemeen lid. John vraagt zich af of we de Sportraad nu al moeten uitbreiden met
deze leden, of dat we ze later laten starten. Voorstel is om deze kandidaten wel al te spreken om zo te kijken of
ze passen binnen de Sportraad. Evt. als aspirant-lid alvast laten meeliften.
Diana wordt met terugwerkende kracht per 1-7-2019 benoemd als algemeen lid van de Sportraad. Jan en Astrid
per 1-1-2020.
11. Communicatie / website / nieuwsbrief
Jaarverslag: van Dick, John en Thea input ontvangen. Gerard en Piet volgt komende week. Judith verzorgt
afstemming met Loyals voor opstellen jaarverslag. Concept wordt gedeeld binnen de Sportraad.
12. Rondvraag
Jan: toevoegen Dropbox. ACTIE: Judith
Verzoek van Diana: alles per jaar bij elkaar op Dropbox. Gaan we nog eens naar kijken.
13. Sluiting

De vergadering sluit om 22.20 uur.
Volgende vergadering op 12 maart 2020 in Boom&Bosch.
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12-12-19

Jan Sligtenhorst toevoegen aan Dropbox
Vincent vragen om mail over verduurzaming/
Sportakkoord
Voorstel maken voor besteding budget binnensport
Tips en ideeën n.a.v. maquette Zuilense Vecht aan
Hetty doorgeven. Input naar John sturen, John
verzamelt en geeft door aan Hetty.
Jan en Diana willen interview doen voor i.v.m. para
commerciële horeca.
Reageren aan Seniorenraad i.v.m. jaarverslag
Voorstel maken hoe verder met de Sportraad
Doorsturen informatie over kennisdag Sport en
Gemeente aan Diana en Astrid
Patrick van Sportfondsen uitnodigen voor een
vergadering
Agendapunten:
- €75.000,- Sport budget
- Verduurzaming
Informeren WG Binnensport over voortgang
uitkomsten keuringsrapporten
Input voor jaarverslag sturen aan Judith

23-01-20
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Dick
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7

17-01-19

Informeren binnen de gemeente naar stavaza
Sporthal Vreeland en zorgen dat de Sportraad
hierbij betrokken wordt.
Benoeming regelen voor nieuwe Sportraad leden
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.

Dick, Piet, Gerard,
John
Marcel

6

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

Allen

Allen

23-01-20

Doorlopend
23-01-20
Doorlopend

Besluitenlijst Sportraad Stichtse Vecht bijgewerkt n.a.v. de vergaderingen:
Verg. dd.
23-01-20

Onderwerp
Voorzitter: John Heun
Secretaris: Gerard Geerdink
Penningmeester: Judith van de Vorle

Behandeld door
Sportraad

12-09-19

WG Thema-avond

18-10-18

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

16-05-19
13-12-18

13-12-18

e

Dick
WG Thema-avond

Olaf

John

Dick

25-8-17

Nieuwsbrieven website per kwartaal / 2 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

