Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 9 juli 2020
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Astrid Schoenmakers, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Jan
Sligtenhorst, Randy van Schravendijk, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Diana Kolfschoten, Hetty Veneklaas
Agenda
1. Opening en mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. Actielijst vorige vergadering
72: John en Gerard hadden de vragenlijst nog niet volledig ingevuld, met name vanwege de vragen m.b.t.
de sportraad. Jan en Diana ook niet. ACTIE: Marcel stuurt reminder naar Jan en Diana.
67: er is wel een startnotitie, concept zal ergens in oktober gereed zijn. De startnotitie is voor deze
vergadering gedeeld met de Sportraad.
63: Astrid deelt haar verslag (en is inmiddels gedeeld met de Sportraad).
43: Marcel moet het actief gaan vragen. Hij is dus geen agenda-lid om op de hoogte te blijven. De termijn
is niet koppelbaar, de gemeente wil ook scholen hierbij betrekken.
5. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN:
20200615 mail Joris Meegdes
20200630 voortgang Skeelerbaan Breukelen
20200707 Startnotitie Sport en bewegen versie 3
UIT:
20200707 Gesprek wethouder n.a.v. vastgoednota 2020
6. Voorstel benoeming Randy van Schravendijk per 1 juli 2020
Randy stemt hiermee in. ACTIE: Marcel zorgt dat dit in gang gezet wordt. Voor Diana, Astrid en Jan is het
inmiddels al geregeld en rond. Brieven zijn verstuurd. John vraagt om kopie brieven zodat wij het
aanstellingsoverzicht kunnen bijwerken (Marcel doorgeven).
7. Werkgroep Buitensport
- Harmonisatie: gesprek John met Stephan Mellegers (gemeente). Verzocht om contact te leggen met
de voetbalverenigingen i.v.m. de harmonisatie. Ligt stil op dit moment. Hetty: in principe zijn we er
met alle buitensport verenigingen wel uit. In februari voor het laatst gesproken met het collectief van
voetbalverenigingen, maandag een vervolg.
John geeft aan wat het advies van de Sportraad was (richten op korte termijn, exclusief onderhoud).
Rapport Middelkoop was goed, maar dateert wel uit 2015 alweer. Het rapport is echter wel een goed
uitgangspunt. Hetty geeft aan dat de gemeente met elke vereniging in gesprek is gegaan om op de
individuele verschillenen behoeften in te gaan. Marcel vraagt, wat leeft er bij de verenigingen? Dat ze
wel een brief hebben gestuurd naar gemeente maar geen reactie ontvangen. Zelfs geen

-

ontvangstbevestiging. Reactie hetty: er is aangegeven dat de gemeente eerst met de verenigingen
individueel in gesprek zou gaan. Lijkt wat onduidelijkheid in de communicatie. Verenigingen willen een
oplossing, men wil eruit komen. Marcel benadrukt dat ze verenigingen willen ondersteunen, men
vraagt ook actief uit waar behoefte is.
John en Gerard hebben dinsdag gesprek gehad met Marcel en Hetty. Over dat er niet gereageerd
wordt op adviezen.
Skeelerbaan te Breukelen: Dick blijft zich hiermee bemoeien. Voorstel om daarnaast Jan erbij te
betrekken. 30 juli is er een bijeenkomst. IJsclub is nu bereid om zich positief in te zetten om een
skeelerbaan te realiseren. Het is nu ook gelukt om een bestuur te vormen.

8. Werkgroep Binnensport
Verwijzen naar gesprek van donderdag 16-07, in september uitgebreide terugkoppeling.
9. Diversen Gemeente
- Vastgoednota 2020: het advies van de sportraad wordt alsnog besproken in de raadscommissie fysiek
domein. Gerard geeft aan over het tempo van afstoten: zorgen daarover. En sommige teksten zijn
letterlijk gekopieerd van de vorige. Hetty geeft aan: het is meer een herziening dan een nieuwe nota.
Met name onderhoud is een probleem. Daar is nog geld voor, besteed dat dan ook nu. John licht
nogmaals ons eerdere advies toe aan Hetty. Zorgen: geen onderhoud aan gymzalen brengt risico’s met
zich mee. Nota komt weer aan de orde in de commissie vergadering (september). ACTIE: Marcel vraagt
dit na bij Inge. Tip van Hetty: verenigingen kunnen evt. spreken tijdens de commissievergadering.
- Vreeland: ventilatieroosters en folies zijn geplaatst. Gymnastiek vereniging vindt dat aan andere kant
ook folie zou moeten komen. Evt. nog een airco plaatsen.
- Verslag gesprek wethouder n.a.v. vastgoednota
- Lokale Inklusie Agenda: gaat Randy oppakken.
- Nota Sport en Bewegen: Marcel heeft startnotitie toegestuurd met daarin de planning. Verslagje van
de plenaire sessie van vorige keer wordt morgen verstuurd. Met tennisverenigingen ook al sessie
gehad, positieve avond. Voetbalverenigingen en binnensport clubs komen nog aan bod. ACTIE: Marcel,
graag data doorgeven, zodat wij iemand van de Sportraad erbij kunnen uitnodigen. Sept/oktober
gepland.
- Marcel heeft ook met seniorenraad gezeten. Valpreventie is belangrijk (maar hoort dat nog bij sport?).
input vanuit die hoek is wel belangrijk.
- Ook met adviesraad SD gesproken. Veel input vanuit het welzijn gebeuren. Verkennend gesprek, na de
vakantie verder op in gaan.
10. Aankondiging heisessie toekomstvisie Sportraad
Astrid kijkt of ze toch aanwezig kan zijn (indien ze vervoer kan regelen).
Er is een pakket aangeboden voor steun aan Sportraden (Nederlands) om beter en optimaal te
functioneren. Verzoek aan iedereen om na te denken in voorbereiden. Ook hoe wij ons beter kunnen
profileren. Dick van Zanten is ook uitgenodigd, vanwege zijn lange lidmaatschap tot dit jaar. Werkgroep
Binnensport: verbinding met verschillende verenigingen zoeken, net als bij de buitensport.
11. Sportakkoord
- Stand van zaken lokaal sportakkoord: bij afwezigheid van Diana licht Gerard e.e.a. toe. Gisteren weer
kernteam vergadering gehad. Akkoord is door Marcel ingediend. Wacht nu op instemming VSG. Zij
vallen wrs ook onder NOC/NSF. Kan even duren.
- Plannen kunnen nu gemaakt worden, budget komt wel goed.
- Zorgen over de teams die nog niet helemaal klaar zijn om programma te kunnen brengen.
- Manco’s bij verenigingen kunnen vinden. Onderzoek doen, eventueel samen met gemeente, in
enquête vorm? Ook vanuit Welzijn misschien. Met Marcel goed afstemmen hoe dit te doen.
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2 september is er weer een vergadering van het kernteam. Afspraak om dan al activiteiten op papier
hebben, voor de Nationale Sportweek. 1 groot evenement of allemaal kleinschalig over de
verschillende kernen. En wat mag er vanwege corona. Kleinschalig kan zeker wel.
Themateams: John maakt zich zorgen om enkele teams. Hoe kunnen wij ze ondersteunen zodat ze
kunnen doen wat ze moeten doen? Wens van Marcel: netwerk creëren binnen de gemeente. Alle
mensen betrekken, niet alleen de mensen die er nu al bij zijn. Zou mooi zijn als we elkaar over een
aantal jaren wat beter weten te vinden. En elkaar ondersteunen.
Hetty; misschien waren er wel mensen die niet in het voortraject betrokken wilden zijn maar nu wel in
de uitvoering. Daar kunnen we nog eens over navragen.
De 40K hoeft niet perse dit jaar uitgegeven te worden, mag doorgeschoven worden naar volgend jaar.
Voorwaarde is wel dat er een aparte bankrekening komt voor dit budget.
Astrid heeft 3 kandidaten benaderd voor themateams. Zij hoeven niet in SV te wonen, maar wel te
werken. Hetty kent misschien nog iemand uit het voortgezet onderwijs.
Vraag aan Astrid: wil zij deelnemen aan themateam i.v.m. aangepast sporten. ACTIE: Astrid denkt er
over na. Of iemand anders in haar netwerk met beperking.

12. Communicatie / website / nieuwsbrief
- Verzoek aan Randy en Jan om stukje tekst toe sturen plus foto om zichzelf voor te stellen op de
website.
- Vincent verwijderen
- Nieuwe groepsfoto maken in september
- Hoe willen we ons presenteren: volgende week in heisessie bespreken. Relatie met Sportpunt en
Sportakkoord, Vrijwilligerscentrale. Wordt binnen de gemeente ook aan gewerkt. ACTIE: Judith voor
september/oktober plan hebben voor website.
13. Rondvraag
Hetty: adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden. Vorige week in de VAR. En kan ook in de
gemeentelijke nieuwsbrief voor werving onze eigen leden. Vrijwilligers centrale is ook een optie. Gerard
geeft aan dat dit wel komt (met name vanuit sportakkoord).
14. Sluiting
John sluit om 21.20 uur de vergadering.
Volgende vergadering is op 10 september 2020 in Safari Maarssenbroek.

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 09-07-2020:
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Onderwerp
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Website aanpassen
Wil Astrid deelnemen aan een themateam 5 i.v.m.
aangepast sporten? Of iemand uit haar ‘netwerk’.
Data van sessies met andere
verenigingen/sportclubs doorgeven i.v.m. nieuw
sportbeleid, zodat Sportraad aanwezig kan zijn
Navragen bij Inge of de vastgoednota opnieuw in de
commissievergadering besproken wordt
Benoeming Randy regelen
Reminder versturen naar de sportraad om
vragenlijst t.b.v. nieuw sportbeleid alsnog in te
vullen.
Wat willen we als Sportraad met Inklusie?
Navragen hoe de routing is van stukken die
ontvangen worden door de gemeente
Presentaties Kennisdag Sport en Gemeente
doorsturen naar de Sportraad
Uitkomst delen gesprek Gerard en Marcel over pot
75K
Advies aan gemeente omtrent opbergen materiaal
in sporthallen
Voorstel maken voor besteding budget Binnensport
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.
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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