Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
10 december 2020
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Diana Kolfschoten, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Astrid
Schoenmakers, Jan van Sligtenhorst, Randy van Schravendijk, Hetty Veneklaas, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Agenda
1. Opening en mededelingen
- Sportgala: we hebben met Ed Kamans gesproken over het Sportgala Stichtse Vecht. Afgesproken dat
wij vanuit de Sportraad iemand leveren voor in de jury en een iemand die mee wil denken in de
organisatie. Jan van Sligtenhorst neemt deel namens de Sportraad.
- Diana en Randy hebben de aanstellingsbrief ontvangen. ACTIE: Graag kopie naar Gerard.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Werkgroep buitensport
- Reactie op advies inrichting Sportlint Zuilense Vecht: met name gesproken over behoefte aan openbare
toiletten in het sportlint. Reactie van de gemeente was dat het te kostbaar zou zijn om openbare toiletten
te beheren. Hetty neemt onze opmerkingen mee.
- Harmonisatie / privatisering: in commissie geweest en terug gestuurd. Alle verenigingen zijn akkoord,
behalve de voetbal. Probleem blijft 1/3- 2/3 regeling. Hetty is gevraagd om te komen met scenario’s om
tot een andere verdeling te komen voor vervanging van de velden. Berekeningen voor vernieuwing
voetbalvelden opnieuw laten doen door een onafhankelijke partij, om minimaal dezelfde uitgangspunten
te hebben (verenigingen en gemeente). Het is de Sportraad niet duidelijk hoe deze regeling tot stand is
gekomen. Hetty geeft aan dat het in 2018 geformaliseerd door het College. Het staat wel in notulen, maar
niet als beslispunt. Hetty heeft destijds nog geprobeerd om er een 50-50 regeling van te maken, maar
zonder resultaat. Uitgangspunt blijft dat er geen enkele vereniging mag omvallen hierdoor.
- Skeelerbaan Breukelen: betrokken mensen zijn in gesprek met de gemeente. Men is ontevreden over
betrokkenheid van gemeente. Volgend jaar november (2021) bestaat de ijsvereniging 100 jaar, dan wil
men heel graag openen. Verzoek aan de gemeente om hier voldoende aandacht voor te hebben. ACTIE:
Idee van Jan om Jan Tilmans een keer uit te nodigen in onze vergadering om hierover te vertellen.
- Atletiekbaan Maarssenbroek: atletiekvereniging heeft ook ingesproken omdat zij graag een nieuwe
atletiekbaan willen. Maar daar is nu geen budget voor, behalve 1/3 bijdrage door de gemeente. Ander
punt is waterafloop op de baan: wordt aan gewerkt voor zover mogelijk.
4. Werkgroep binnensport
- Er is op 25K bezuinigd op het budget voor komend jaar. Dit jaar is de 75K wel volledig uitgegeven in elk
geval. Hopelijk is deze inhaalslag voldoende geweest om komend jaar met 25K minder te doen. Diana is in
elk geval blij met de nieuwe verlichting in de Stinzenhal.
- Voortgang sleutelplan: verhuursysteem is nu aangeschaft. Volgende stap is invoeren druppel-systeem.
- Uitbreiding bergruimte Kikkerfort: zou in 2021 gaan plaatsvinden volgens Marcel. Het budget hiervoor
komt uit een ander potje dan die 75K voor de binnensport.
5. Notulen vorige vergadering
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De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
6. Actielijst vorige vergadering
John neemt nog eens contact op met Sportraad Gennep.
89: Vast aanspreekpunt voor verenigingen zou wel handig zijn. Gemis van beheerders. 2x met binnensport, 2x
met buitensport vanaf 2021 oppakken met Marcel en Sofie. Bij gesprekken met verenigingen aanwezig zijn
vanuit onze werkgroepen.
7. Presentatie verplaatsing tenniscomplex Broekdijk Oost
- Bas Nijenhuis en Rob Iddink nemen ons mee in hun ideeën om het plan van de verhuizing van de
tennisvereniging Breukelen op korte termijn op te pakken. Vraag van LTV Breukelen is of wij het plan
steunen, dat doen wij zeker als Sportraad.
- In 2018 is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de verhuisplannen, in samenwerking en
opdracht van de gemeente. Begin 2019 is dit helaas stil komen te liggen. In de afgelopen 2,5 jaar is er
weinig gebeurd helaas. LTV Breukelen wil graag de beweging maken naar nieuwe locatie, mede gezien
benodigde investeringen in verbetering van de banen op korte termijn. De verhuizing zou tevens een
mooie start kunnen zijn van verzelfstandiging, die vanuit de gemeente zeer gewenst is.
Er zijn voldoende ideeën over nieuwere ‘verdienmodellen’, bv. met padel, gebruik clubhuis,
huuropbrengsten etc. Woningbouw, circa 40 woningen, zou 7-8 miljoen euro op kunnen leveren.
Business case is kosten van verhuizing versus opbrengst woningbouw. Dit zou een win-win situatie kunnen
zijn voor iedereen (gemeente, verenigingen, bewoners).
- John merkt op dat het proces om van besluitvorming naar daadwerkelijke verhuizing te bewegen best wat
tijd vergt. Rob geen aan dat er nog maximaal 2 a 3 jaar gespeeld kan worden op de huidige 6 banen die
aan vervanging toe zijn. Daarna zullen de banen ook afgekeurd worden door de KNLTB. Besluitvorming
door gemeente moet daarom nu als eerste geregeld worden.
- Urgentie voor bestuur/ de club is echter veel hoger. Druk op inkomsten en uitgaven, mede door corona dit
jaar. Financiële draagkracht vereniging is gekrompen.
- Marcel: geeft mooi aan hoe de verbinding kan werken tussen verenigingen onderling. Het doel van de
gemeente is om het beweeg- en sportklimaat te verbeteren. Laat ook de omliggende wijken gebruik
maken van het clubgebouw. Dit zijn onderdelen die ook in de sportnota van Marcel terugkomen. Marcel
adviseert om dit ook mee te nemen in de plannen en communicatie richting de gemeente.
- Vraag aan de Sportraad: wat is de slimste weg om te bewandelen?
Tips: Bij fracties langs gaan, avond organiseren voor politieke partijen. Bij Marcel informeren bij welke
mensen je moet zijn binnen de gemeente, voor bestemmingsplan etc. Duiden wat het de gemeente
oplevert t.a.v. woningbouw. Trek vooral op met FC Breukelen. Tip van Marcel: informeer naar nieuwe
projectleider vanuit gemeente (kan Marcel mee helpen). En hou het positief richting de gemeente.
8. Bespreking position paper WHY Sportraad SV
- Stukken worden naar de gasten tijdens onze laatste sessie, nagezonden
- Wordt verschoven naar de volgende vergadering.
9. Ingekomen- en uitgaande stukken
Vka= voor kennisgeving aangenomen, hoeft niet besproken te worden.
IN:
20200802 Reactie op advies inrichting Sportlint (zie ook SPvE Zuilense Vecht)
20201019 Uitwerking sportplatform gemeente Gennep (v.k.a.)
20201103 Position paper “WHY Sportraad SV” (stip op de horizon)
20201112 programma van eisen (SPvE) Zuilense Vecht
20201123 Update lokale sportraden november 2020 (v.k.a.)
20201125 uitnodiging Adviesraad SD Samenwerken en Versterken 2021: evt. gaat John hier
heen.
UIT:

20201207 inspraakreactie Stedenbouwkundig PvTE Zuilense Vecht
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10. Vastgoednota 2020/ Beheerplan Vastgoed 2020 – 2029
Schuift door naar volgende vergadering.
11. Sportnota Stichtse Vecht in Beweging.
75% gereed. Harmonisatie loopt er dwars doorheen en dat zorgt voor vertraging.
12. Lokaal Inklusie agenda
13. Schuift door naar volgende vergadering.
14. Lokaal Sportakkoord
15. Schuift door naar volgende vergadering.
16. Communicatie / website / nieuwsbrief
Enkele nieuwtjes zijn toegevoegd aan de website. Ook pagina toegevoegd om aan te geven wat wij meedoen
aan Sportakkoord SV.
17. Voorstel vergaderschema 2021
Verzoek van Diana of het ook eens op een andere dag kan i.v.m. trainingen die zij moet geven. Voorlopig blijft
het op donderdag, we kunnen ad hoc altijd een keer switchen.
Volgende vergadering schema doornemen en vastleggen.
Donderdag 21 januari
Donderdag 11 maart
Donderdag 28 april
Donderdag 17 juni
Donderdag 5 augustus
Donderdag 16 september
Donderdag 28 oktober
Donderdag 16 december
Beschikbaarheid en locatie i.o.m. gemeente. En naar idee van Jan ook eens op sportlocatie vergaderen.
18. Rondvraag
- Voorstel om tijdsduur per agendapunt te bepalen? Gaan we uitproberen.
- Randy komt bij WG Binnensport
19. Sluiting
John sluit om 22:15 uur de vergadering.
Volgende vergadering is op 21 januari 2021 in Boom&Bosch.
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 10-12-2020:
Datum

Onderwerp

Wie

Af per

93

10-12-20

Jan

n.t.b.

92
88

10-12-20
29-10-20

Diana en Randy
Marcel

21-01-21
15-11-20

85

10-09-20

John

21-01-21

83
82

10-09-20
10-09-20

Gerard
Marcel

21-01-21
21-01-21

79

09-07-20

Judith

Maart ‘21

71
20

11-06-20
12-09-19

Jan Tilmans eens uitnodigen om te vertellen over de
skeelerbaan
Kopie aanstellingsbrief aan Gerard sturen
Brief omtrent ventilatie sporthal Vreeland naar
Sportraad sturen
Contact opnemen met de atletiekvereniging en
skeelerbaan om overeenkomsten in aanpak te
bespreken
Vragen naar status MJOP aan Inge
Hanneke Heukers vragen de (contact)gegevens van
de sportverenigingen te controleren.
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Wat willen we als Sportraad met Inklusie?
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. Blijven volgen.

Randy
Marcel

21-01-21
2021
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