Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 12 maart 2020
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Diana Kolfschoten, Jan Sligtenhorst, Astrid Schoenmakers, Marcel
Scheefhals (beleidsmedewerker Sport) , Susan Kersten (notulist)
Afwezig: Joris Meegdes, Hetty Veneklaas, Judith van de Vorle
Notulen: Susanna Kersten
Agenda
1. Opening en mededelingen
John heeft extra subsidie aangevraagd ter versterking van de Sportraad aan NSF.
ACTIE: Aan allen het verzoek om na te denken over de persoonlijke ondersteuning van de Sportraad.
Ook over de manieren om als Sportraad meer naar buiten te treden.
2. Vaststellen agenda
De kennisdag Sport en Gemeente in Apeldoorn staat niet op de agenda, wel als actiepunt.
3. Notulen vorige vergadering
Actiepunt 51 pakt Joris op en wordt hernoemd naar vernieuwde structuur voor de Sportraad.
Actiepunt 49 over sportfondsen komt later aan de orde.
Pag. 2:
- Jan en Diana worden als persoon aangemeld voor een interview m.b.t. para commerciële horeca, welk
onderwerp gaat ook terugkomen in het Sportakkoord.
- Verduurzaming: onderdeel van het Sportakkoord. Marcel wil daar zijn collega’s meer bij betrekken.
Actiepunt 56: Vincent heeft direct gereageerd op de mail van Gerard naar Peter van Klaveren van
Vastgoed. Het voorstel van verbetering van de gymzaal Vreeland ligt nu bij de aannemer. Het zou vóór de
zomer geregeld worden volgens Marcel.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN:
20200306
Subsidieprogramma 2021 Sport : Marcel zie punt 5
UIT:

20200127 1
20200127 2

Advies Harmonisatie buitensport 23.01.20 werkgroep Buitensport
Antwoord aan van ’t Hof: technische vragen sportpark Zuilense Vecht>
Buitensport
20200212
Uitnodiging #jebentnietalleen: er zijn geen leden naar deze bijeenkomst
geweest. Niet iedereen kan dit bericht openen. De bijeenkomst heeft
inmiddels al plaatsgevonden.
Tip om emails vanuit het emailprogramma op te slaan: klik op ‘printen’ en kies niet voor een printer maar
voor PDF. Dan wordt het document opgeslagen als een PDF en zou iedereen het document moeten
kunnen openen. Bijlagen bij de mail kunnen gewoon opgeslagen worden in de vorm waarin ze
binnenkomen (Word, PDF, Excel etc).
5. Subsidieprogramma Sport 2021 gemeente
- Per subsidieonderwerp wordt een verdeling van de kosten gemaakt.
- De € 257.000,- maakt onderdeel uit van de 1/3 regeling. Vraag aan de leden is of er binnen de kaders
nog bijzonderheden te zien zijn.
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De € 10.000,-- voor binnensport is wat mager t.o.v. de begrote bedragen voor de buitensport.
De investeringsbijdrage van de binnensport valt onder de 75K.
De investeringen voor de binnensport zijn minder kostbaar dan de verbeteringen aan investeringen
voor de buitensport.
B en W besluit heeft een plafond van € 7500,-- opgeleverd. Gerard wil dit toch in de 75K houden.
Doelstellingen zijn niet allemaal bereikt. De Sportraad geeft aan de 75K te blijven te monitoren.
Met de subsidieregeling gaat de gemeente naar buiten. Gemeente wil duidelijk maken dat er een
subsidieregeling is. Verenigingen moeten hierbij voor 2/3 aan investeringsverbeteringen bijdragen. 1/3
is voor rekening van de gemeente.
Volgens Diana heeft dat tot gevolg dat oefenmateriaal voor de diverse sportverenigingen aan de
ketting wordt gelegd. Bij onoplettendheid kan er misbruik worden gemaakt van het materiaal van de
vereniging. Materiaal afsluiten kan dit voorkomen. ACTIE: Diana wordt gevraagd een uiteenzetting van
het opbergen van materiaal te doen in een advies aan de gemeente. Financiering en verzoek voor een
aparte opbergruimte kan ook gelijk in dit advies meegenomen worden. De bestaande opbergruimtes
in de sportzalen zouden uitgebreid kunnen worden.
75K: bestond uit 4 onderdelen. Dat was een extra voorziening. Waarbij de Sportraad ook betrokken
was bij besluitvorming. De Sportraad heeft het gevoel dat er steeds meer van de subsidies voor de
binnensport wordt afgesnoept.
De Sportraad wil graag zien: De mogelijkheid om materiaal aan te schaffen met financieringshulp van
de gemeente. Hierbij telt ook mee dat ook de huurverlaging voor de sportzalen veel lager is
toegekend dan gevraagd.
Apart budget is er voor het sport-oefenmateriaal van school. Verenigingen hebben hun eigen spullen.
Volgens de Sportraad zijn er spullen voor de scholen vervangen uit de pot 75K in 2018. Er werd dat jaar
dus niet gewerkt volgens het uitgangsdocument. De Sportraad wil voorkomen dat niet wederom in
2020 reguliere zaken worden betaald vanuit de 75K pot. Of dat andere tekorten ermee aangevuld
worden. ACTIE: Gerard gaat hierover met Marcel nog eens in gesprek.
JOG subsidie: Jongeren op Gezond Gewicht: bewegen en gezondheid meer integreren. Deze subsidie is
bedoeld voor acties georganiseerd door scholen. Het is een net opgestart project en daarom een wat
laag bedrag.
De Buurtcoach is een persoon met sportachtergrond die activiteiten opzet om mensen met een
beperking ook deel te kunnen laten nemen aan sporten. Verenigingen en scholen kunnen subsidie
aanvragen. Ook voor vervoer naar sportactiviteiten toe kan subsidie aangevraagd worden.
De buurtsportcoach kan gekoppeld worden aan naschoolse activiteit waarbij er een combinatie
school/opvang en buurtsportcoach voor verschillende doelgroepen is.
Beperking hierin is dat de coach als concurrent wordt gezien door vereniging – school.
Kaderopleiding ten behoeve van de jeugdsport: trainers en begeleiding opleiden. Er wordt nog te
weinig gebruik van gemaakt. Een opleiding geeft een bepaalde tijdsdruk volgens de leden van de
Sportraad.
Voorwaarde om aan de subsidie te voldoen: concurrentie mag geen belemmering zijn. Ook andere
gemeentes worden geraadpleegd en Marcel komt er op terug.

6. Werkgroep buitensport
Advies Harmonisatie is naar de wethouder verzonden. Half maart gaat het voorstel naar de gemeente.
De Sportraad wil graag de stand van zaken op papier hebben, zodat de verenigingen hier ook info uit
halen. Verenigingen gaan met de hakken in het zand volgens de Sportraad. Knelpunt zijn de investeringen.
De Sportraad is hier geen partij in. De gemeente informeert zelf de verenigingen. De Sportraad is
adviesorgaan aan de gemeente.
7. Werkgroep binnensport
Marcel denkt dat het goed is dat er snel stappen gezet worden om de € 45.000,-- vast te leggen. Voordat
er andere financiële gaten met het budget gevuld worden.
O.a. de tariefsverlaging kan hierin meegenomen worden. ACTIE: Gerard gaat in overleg met Marcel.
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8. Sportakkoord
Bijeenkomst in Zeist: John, Joris en Gerard hebben de bijeenkomst bijgewoond en Marja heeft de structuur
opgezet en gepresenteerd. Sportakkoord St. Vecht: 5 groepen opgezet, allen o.l.v. een Sportraadslid.
De aanvoerder van de groep wordt aangevuld met een persoon uit het bedrijfsleven/verenigingsleven.
De € 40.000,-- komt in beheer bij de Sportraad. Er wordt gewerkt volgens het principe van gelijke verdeling.
Elk voorstel mag niet hoger uitkomen dan € 1000,--.
Het definitief voorstel om subsidie binnen te krijgen is 9 april.
De Koningspelen zijn een mooi moment voor de bekendmaking.
De € 40.000,-- is bestemd voor het jaar 2020 en het jaar 2021.
Het is bij dit project van belang dat er een kar getrokken wordt door de kernteams ook vanuit de
gemeente.
Er is een website voor het sportakkoord en de werkgroepen.
9.Werving nieuwe leden Sportraad
Een buurtsportcoach is van harte welkom als aspirant lid.
Deze kan 3 vergaderingen meedraaien. Diana is definitief aangesteld als Sportraadslid per 1 juli 2019. Elk lid
krijgt een officiële aanstellingsbrief van de gemeente.
Begin volgend jaar worden er weer nieuwe leden geworven. Doelstellingen en functies van de Sportraad
zullen eerst in kaart worden gebracht. Gerard en Joris pakken dit op. Jan kent ook een nieuwe Sportraadslid
kandidaat. Voor de leden zou ook een cursus georganiseerd kunnen worden hoe de gemeente werkt of hoe
beleidsstukken te lezen.
10. Communicatie / website / nieuwsbrief
Jaarverslag: aan allen het verzoek om nog heel kritisch naar het jaarverslag te kijken.
Zowel Gerard als Joris hebben al opmerkingen geplaatst.
Taalfouten, stijl etc.
11. Actiepuntenlijst
Actiepunt 50: Astrid en Diana hebben de bijeenkomst bezocht over sport in de breedste zin van het woord.
Het was het geld waard. Het verrijkt de inzichten binnen de Sportraad. Beweegvriendelijke omgeving en
bewegen in openbare ruimte → veiligheid is daarbij een belangrijk aspect.
Verenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers en verliezen positie t.a.v. ongeorganiseerde sporten.
Investeren in sport en bewegen: hoe staat je gemeente ervoor. Aan bepaalde zaken kun je geen prijskaartje
hangen. Wat draagt het sporten bij aan positief gedrag. ACTIE: Astrid en Diana maken een kort verslagje
van de door hun bezochte onderdelen. ACTIE: Marcel stuurt de mail door waarin alle presentaties kort
vermeld worden.
Actiepunt 54: openbare toiletruimtes/invalidentoilet toevoegen aan de lijst. Andere ideeën: pannakooi,
klimwand, skeelerbaan, sportcontainer. Graag participatie hierin van de Sportraadleden.
Actiepunt 47: als keuringsrapporten meevallen kan daar ook geld uit gehaald worden.
Actiepunt 20: een enthousiaste groep van 25 man: er komt alleen geen bestuur van de grond die de kar
mede willen trekken. Mooie optie is een Sportraadslid dat deze kar wil gaan trekken.
Afgewerkte punten in het archief houden. Hoeven niet elke keer meegestuurd te worden.
Op de site van Zuilense vecht kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. John stuurt Astrid en Jan een link.
12. Rondvraag
- Marcel meldt dat er een Vastgoednota ligt die vrij snel in procedure gaat. De gemeente wil van de 100
gemeentelijke panden er 60 afstoten. In de overige 40 zitten o.a. de gymzalen.
De vraag hierbij is: wil de gemeente op dezelfde manier omgaan met het onderhoud en voorzieningen
als het Sportfondsen tot taak heeft tot 1-1-23. De gemeente wil regie gemeente worden en zoveel
mogelijk afstoten.
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Voorstel van Marcel is om eerder dan 13 mei de Sportraad hierbij te betrekken zodat er een goed
advies opgesteld kan worden hoe de gemeente met de sportvoorzieningen kan omgaan.
Voor de leden van de Sportraad is het tijdsbestek regelmatig te kort omdat het complexe materie
betreft. ACTIE: Marcel stuurt het document op.
Huidig sportbeleid loop af in 2020: Niemand buitenspel 2.0 wordt de naam van het nieuwe beleid voor
de jaren 2021 -2024. ACTIE: Marcel legt een concept voorstel neer waar de leden op kunnen schieten.
In november 2020 wordt dit document definitief. De politieke standpunten moeten volgens Jan hierin
meegenomen worden.
Gerard: er is geen basketbalvereniging meer actief in de gemeente De Stichtse Vecht. Een duur bord is
nu voor niets aangeschaft. Dit hangt in Safaribad.

13. Sluiting
De vergadering sluit om 21.40 uur.
Volgende vergadering is op 13 mei 2020 in Boom&Bosch.
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 12-03-2020:

67

Datum
12-03-20

66

12-03-20

65

12-03-20

64

12-03-20

63

12-03-20

62

12-03-20

61
60

12-03-20
12-03-201

59
55
54

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

53

23-01-20

51
49

23-01-20
23-01-20

48

12-12-19

47

12-12-19

43

12-12-19

24

12-09-19

20

12-09-19

12-12-19
12-03-20

Onderwerp
Niemand Buitenspel 2.0 concept doorsturen naar de
Sportraad
Vastgoednota delen met de Sportraad; m.b.t.
onderhoud sportaccommodaties en voorzieningen
Link mailen voor website Zuilense Vecht naar Astrid
en Jan
Presentaties Kennisdag Sport en Gemeente
doorsturen naar de Sportraad
Verslagje met ervaringen van de Kennisdag Sport en
Gemeente delen met de Sportraad
Uitkomst delen gesprek Gerard en Marcel over pot
75K
Regelingen omtrent subsidie buurtsportcoach???
Advies aan gemeente omtrent opbergen materiaal
in sporthallen
Input geven voor besteding extra budget Sportraad
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. Openbare
ruimte/invalidentoilet. Pannakooi, klimwand.
Jan en Diana willen interview doen voor para
commerciële horeca.
Voorstel maken vernieuwde structuur Sportraad
Patrick van Sportfondsen uitnodigen voor een
vergadering met aansluitend BBQ start zomer.
Agendapunten:
- €75.000,- Sport budget
- Verduurzaming
- In 2023 klimaatneutraal zijn in de gemeente SV.
Informeren WG Binnensport over voortgang
uitkomsten keuringsrapporten. 1 april 2020 is
rapport gereed.
Informeren binnen de gemeente naar stavaza
Sporthal Vreeland en zorgen dat de Sportraad
hierbij betrokken wordt. : termijn niet koppelbaar;
gemeente wil scholen bij inrichten betrekken.
Informeren stand van zaken omtrent LTV Breukelen.
Concept plan is klaar
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. In december op
agenda.
Marcel vraagt stavaza na.
Een bestuurslid/kartrekker wordt gezocht.
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Wie
Marcel

Af per
11-06-20

Marcel

z.s.m.

John

z.s.m.

Marcel

z.s.m.

Diana en Astrid

11-06-20

Marcel/Gerard

11-06-20

Marcel
Diana

11-06-20
11-06-20

Allen
Gerard en Diana
Allen

11-06-20
12-03-20
12-03-20

Marcel

z.s.m.

Joris
Gerard

11-06-20
11-06-20

Secretaris

23-01-20

Marcel

23-01-20

Marcel

23-01-20

Marcel

31-10-19

Marcel

23-01-20

