Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 10 september
2020
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Diana Kolfschoten, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Jan
Sligtenhorst, Randy van Schravendijk, Judith van de Vorle (notulist), Patrick Vergeer (manager Sportfonds
Stichtse Vecht)
Afwezig: Astrid Schoenmakers, Jan Sligtenhorst, Hetty Veneklaas
Agenda
1. Opening en mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
De aanstellingsbrieven wordt volgende week verzonden.
43: Marcel heeft de vraag intern uitgezet om agendalid te worden. Ook voor de ontwikkelingen rond de
skeelerbaan in Breukelen.
Punt 9: vastgoednota, nog niet op de agenda van de adviescommissie. Advies om Inge hierover te
bevragen (ACTIE: Gerard).
76: de data zijn: afgelopen maandag gesproken met de buurtsportcoaches, komende maandag (in Safari)
binnensportverenigingen (19.30 uur), Gerard is hierbij aanwezig namens de Sportraad, dinsdag om 19.30
uur in ’t Kikkerfort, Randy is hierbij aanwezig, 28-9 voetbalverenigingen, John sluit hierbij aan.
22-9 volgt een presentatie in de informatieve commissie, op 8-10 nog een discussie avond, maar de
invulling daarvan hangt af van corona. ACTIE: Marcel geeft informatie hierover door aan Sportraad.
Marcel stuurt overzicht van aanstellingsbrieven naar Gerard, nav actiepunt benoemingsbrief Randy.
69: Marcel vraagt nog een keer na.
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. Actielijst vorige vergadering
Zie agendapunt 3.
5. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN: 20200720 Verslag intake positionering Sportraad
20200801 Coronamaatregelen sportzaal Vreeland: er is een brief ontvangen van de gemeente en de
beheerder, maar daar kunnen ze helemaal niks mee want de ramen kunnen namelijk niet open. Er
moet dringend onderzocht worden of het wel veilig is om daar te bewegen. Iemand van gemeente zou
dat moeten doen. Op korte termijn. Er moet een uitspraak komen. Staat nu een artikel in de VAR
hierover.
20200805 Verslag voortgang Skeelerpiste 30.07.20
20200810 Contactgegevens Sportaanbieders versie augustus 2020: ACTIE: Marcel vraagt Hanneke
Heukers om deze gegevens te checken.

20200824 Nieuwsbrief Seniorenraad augustus 2020: we vinden dit een goed voorbeeld van hoe te
communiceren vanuit de Sportraad; 2x per jaar een goede nieuwsbrief. Meenemen met opstellen
communicatieplan (zie actiepunt 79).
UIT: 20200813 Verslag werkgroep Binnensport d.d. 16.07.20
6. Vastgoednota 2020
Besproken met Hetty, maar verder niks nieuws over te melden. We hebben nog geen reactie gehad op
onze brief.
7. Werkgroep Binnensport
- Zie ook verslag overleg gemeente d.d. 16-07-20
- Besteding 75K is nu 77K geworden: volledig budget voor Binnensport. Te gebruiken voor verlaging
huur, onderhoud en investeringen. Sleutelsysteem moet verbeterd worden, is te moeilijk geworden
qua beheer. Een echt (digitaal) sleutelsysteem kost 10 duizenden euro’s, dat gaat nu niet gebeuren. Er
wordt allereerst gewerkt aan een digitaal huursysteem, zodat je kan zien wanneer er wat vrij is.
Voorlopig blijft het huidige sleutelsysteem nog in de lucht. Binnenkort krijgt de gemeente hiervan een
demo, daarna vervolgstappen. Verder bespreken in de werkgroep Binnensport.
- MJOP: ACTIE: aan Inge vragen hoe het hiermee staat.
- Kennismaking Patrick Vergeer aan de hand van een presentatie. Alle zwembaden zijn eigen BV’s.
Sportfondsen Nederland BV is een holding. Wel ‘verplichte winkelnering’. De presentatie wordt via
Dropbox gedeeld (ACTIE: Gerard).
- Vraag Randy: buurtsportcoaches interessant voor Sportfondsen? In Bussum zijn vorig jaar de
buurtsportcoaches naar de Sportfondsen over gegaan. De organisatie daarvan kan het Sportfonds
goed doen i.v.m. shared services. Randy dacht eraan om als buurtsportcoach vanuit Sportfondsen wat
te organiseren. In Safari zit ook het Jeugdcentrum, waar ook buurtsportcoaches zitten die allerlei
dingen organiseren.
8. Werkgroep Buitensport
- Bij afwezigheid van Jan slaan we het punt over de Skeelerbaan over.
- Harmonisatie/Privatisering: er is een gesprek geweest met de voetbalvoorzitters, maar John heeft hier
nog geen terugkoppeling over gehad. Volgens Marcel is de vergadering van de Sportraad het moment
om terugkoppeling te geven. Als dat eerder gewenst is dan moeten we daar afspraken over maken.
Onderhoud wil men wel overnemen, onder 7 voorwaarden. Men is het nog steeds niet eens met de
1/3e - 2/3e regeling. Gemeente wil daar nu niet vanaf stappen. Oplossing met subsidiepot is vorige keer
al besproken. Stefan kijkt nu met Hetty samen hoe hiermee verder te gaan. De sportraad is hier verder
niet in betrokken, maar wel mee betrokken, als initiatiefnemer. Dus we willen op de hoogte blijven
van wat er gebeurt en de voortgang. En we moeten hier niet altijd om blijven vragen. ACTIE: Marcel,
Sportraad beter informeren over stand van zaken. Tip van Marcel is wel als Sportraad zelf aanwezig te
zijn bij deze overleggen, zodat wij het zelf uit eerst hand horen en dat er niet de vertaling van de
gemeente doorheen zit.
- Skeelerbaan Breukelen: Dick (vorige voorzitter) is hierbij betrokken.
- Atletiekbaan Maarssenbroek: zij willen graag een nieuwe baan hebben, kost 4 ton euro. Dat is met de
huidige regeling (1/3e- 2/3e) niet haalbaar voor de vereniging. Opknappen huidige baan is een
alternatief. Hierover zijn ze in gesprek. Gerard vraagt zich af wat de overeenkomsten of verschillen zijn
tussen het initiatief van de skeelerbaan in Breukelen. ACTIE: John neemt eens contact op met de
atletiekvereniging.
9. Nota Sport en Bewegen 2020
Loopt. Inventariseren wat er leeft en wat ze willen. Verenigingen uitnodigen en ondersteunen. Eens per 2
jaar wordt er een behoeftepeiling uitgevoerd door de gemeente. Deze staat op Dropbox. De Nota wordt
met name data-gestuurd. Dus op basis van gegevens uit allerlei bronnen kijken naar wat nodig is en welke
doelen nagestreefd kunnen worden. Ook om achteraf te meten (min of meer als KPI’s). Men wil graag dat

verenigingen het heft in eigen handen neemt om dingen te doen. Minder afhankelijk van de gemeente.
Dat is echt een omslag, men moet daar aan wennen.
10. Lokaal Sportakkoord
Wordt vrijdag 25 september aan het einde van de Nationale Sportweek aangeboden aan de 4
initiatiefnemers. In verband met corona maatregelen vind dit in een beperkte en sobere setting plaats en
zijn alleen de trekkers van de themateams uitgenodigd. John is aanwezig als voorzitter van de Sportraad
om in ontvangst te nemen.
11. Lokale Inclusie agenda
Is wel iets voor de Sportraad, voor een deel. Ander deel sociaal domein. Sport als middel i.p.v. als doel.
12. Positioneren Sportraad (back to basic)
- Nieuwe datum organiseren. ACTIE: John vraagt via de mail om nieuwe datum laatste week september/
eerst week oktober.
13. Communicatie / website / nieuwsbrief
De website is op wat kleine punten nog aangepast en de introductie van Randy en Jan is op de website
geplaatst. Geen verdere acties totdat duidelijk is waar wij als Sportraad voor staan en hoe we met de
website en andere communicatieproducten/ kanalen om willen gaan.
14. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
15. Sluiting
John sluit om 22.15 uur de vergadering.
Volgende vergadering is op 29 oktober 2020 in Breukelen.
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Nieuw voorstel doen via de mail voor datums
heisessies Sportraad
Contact opnemen met de atletiekvereniging en
skeelerbaan om overeenkomsten in aanpak te
bespreken
Presentatie Sportfondsen op Dropbox delen
Vragen naar status MJOP aan Inge
Hanneke Heukers vragen de (contact)gegevens van
de sportverenigingen te controleren
Informatie doorgeven over discussie avond omtrent
sportnota
Contact opnemen met Inge om de vastgoednota in
de adviescommissie te agenderen
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Wil Astrid deelnemen aan een themateam i.v.m.
aangepast sporten? Of iemand uit haar ‘netwerk’.
Navragen bij Inge of de vastgoednota opnieuw in de
commissievergadering besproken wordt
Wat willen we als Sportraad met Inklusie?
Navragen hoe de routing is van stukken die
ontvangen worden door de gemeente
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. In december op
agenda.
Marcel vraagt stavaza na.
Een bestuurslid/kartrekker wordt gezocht.

Marcel
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12-12-19
12-03-20

