Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
21 januari 2021 (online)
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Diana Kolfschoten, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Astrid
Schoenmakers, Jan van Sligtenhorst, Randy van Schravendijk, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Agenda
1. Opening en mededelingen
Er is gisteren nog een mail verstuurd vanuit de handbalvereniging i.v.m. zaalhuur. Deze is niet meer
meegenomen bij de inkomende stukken voor deze vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 10 december 2020/ actielijst
82: verzoek aan Marcel om de lijst toe te sturen aan de Sportraad, met alleen algemene contactgegevens.
I.v.m. AVG geen persoonlijke emailadressen.
83: wij krijgen het MJOP niet. Onduidelijk waarom niet. Volgens Marcel is het geen openbaar document.
Marcel gaat nogmaals navragen wat er wel mogelijk is, anders gaan we als Sportraad een WOB verzoek
indienen.
85: Marcel schakelt met Marieke om contact op te nemen met John hierover.
88: wel gekeken maar niks gedaan. Ventilatie gaten zijn geboord. Beglazing is bestickerd. Airco nog niet
gedaan.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
Vka= voor kennisgeving aangenomen, hoeft niet besproken te worden.
IN: 201210 Presentatie verhuisplannen LTV Breukelen
IN: 201220 Persbericht Skeelerbaan Breukelen
IN: 201217 Voortgangsnotitie Skeelerbaan Breukelen (onder embargo)
IN: 201222 Nieuwsbrief Mulier Instituut december (vka)
IN: 201223 Nieuwsbrief Adviesraad Sociaal Domein (vka)
UIT: geen
5. Werkgroep buitensport
- Harmonisatie buitensport: Marcel: vorige week gesprek gehad over aanbesteding velden. Plan is akkoord
bevonden. Deze week eerste gesprekken gehad met aannemers, eerste ronde, gaat binnenkort de markt
op. In aanbestedingstraject hebben voetbal verenigingen de optie om op termijn velden over te nemen.
Onderhoud? Partij gevraagd om te helpen met investeringen. Begin feb in gesprek met sportverenigingen
(voetbal) om investeringen te bespreken. Nog niet gesproken met voetbal hierover. Aanbesteding gaat
lopen vanaf 1 mei. Huidige aannemer gaat nog werkzaamheden doen aan velden, noodzakelijke. Contract
vorige aanbesteding liep per 1-1 af. Veel vragen van voetbalclubs om mee te denken. Nu
onderhoudsbestek gereed. 4 jaren contract na aanbesteding.
- Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen: gisteren presentatie gehouden voor WH Liempt en
Veneklaas. WH gaan het meenemen in college. Verwachting in feb/mrt voortgang hier bij gemeente.
John: vraag over Loenen tennisclub: is op basis van garantstelling. ACTIE: John stuurt artikel naar Marcel.
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reactie op inspraak PvE sportpark Zuilense Vecht
Atletiekbaan Maarssenbroek
Voortgang skeelerbaan Breukelen

6. Werkgroep binnensport
- Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: zou ook kunnen bijdragen aan zichtbaarheid van
bezetting zaalhuur. We gaan hiermee werken na zomervakantie dit jaar. Tot die tijd moeten verenigingen
onderling afspraken maken over reserveringen van de zaal. Mail van Diana naar Marcel doorsturen, met
verzoek om dit nogmaals onder de aandacht te brengen bij zijn collega die gaat over de zaalhuur. Signaal is
ook dat er verenigingen van buiten SV in de zaal zitten. Dit moet uitgezocht worden.
- MJOP en uitvoeringsplan onderhoud sportaccommodaties: reeds besproken.
- Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: Marcel kan nog niet zeggen of het helemaal gaat lukken,
maar de kans is wel groot.
7. Lokale Inclusie agenda
Randy geeft aan dat het wel belangrijk is. Er zit weinig beweging in echter. Randy heeft om een update
gevraagd. Zou ook besproken worden in team 1 van het Sportakkoord. Randy heeft contact met Sophie van
Opdorp hierover. Dit onderwerp komt ook terug in de Sportnota. Dan hoeven wij er als Sportraad dus eigenlijk
niks mee. Geen agendapunt meer.
8. Sportnota 2021-2024
Overleg gehad met sportwethouder. Harmonisatie willen ze goed afgerond hebben. Sportaccommodaties
belangrijk onderdeel. Hopelijk in juni klaar met harmonisatie. In juli dan nieuwe sportnota in de raad. John
vraagt of Marcel bekend is met ontwikkelingen in de hoek van Wijk bij Duurstede, Amerongen etc. (oude
complexen, achterstallig onderhoud, bericht in AD). John zoekt het op voor Marcel.
9. Sportakkoord
Er lopen wat acties, bevestigd dat de themateams aan de slag kunnen met diverse acties. Budget is
beschikbaar, formulier voor aanvraag subsidie is er ook. Sportakkoord en dus ook gemeente moet uitgaven
kunnen verantwoorden. Met name in team 1 zijn er wat acties bedacht. Andere teams verloopt wat
moeizamer. Ook hier best last van corona. Budget aanvraag voor 2021 loopt inmiddels. Geld van 2020 mag
ook (moet) in 2021 besteed worden. Marcel vraagt na of het budget van 2021 ook echt in 2021 besteed moet
worden.
10. Sportgala 2022
Jan nog geen contact gehad met Ed Kamans. Judith heeft wat draaiboeken en andere informatie gekregen van
Richard van Asdonck over eerdere sportgala’s. ACTIE: Judith zorgt dat dit bij Jan terecht komt.
11. Communicatie / website / nieuwsbrief
Position paper: doorgaan met 4e sessie, maar wel zodra we weer fysiek kunnen vergaderen.
Presentatie van Hans en aantekeningen van Judith heeft John doorgestuurd naar onze gasten die bij de laatste
sessie aanwezig waren.
Werving nieuwe leden: Jan heeft al een kandidaat in gedachte om te benaderen. Wervingscommissie,
advertentie plaatsen, mensen benaderen. Judith, Gerard, Astrid. Zelfstandig kandidaten benaderen en
advertentie zetten. ACTIE: in gang zetten.
12. Rondvraag
Marcel: wil graag met WG Binnensport bijeenkomen, om 50K nuttig te besteden. Overleg adviesraad sociaal
domein geweest? Geen contact geweest, John is wel naar een bijeenkomst gegaan in december, maar daar
was uiteindelijk niemand. Kort emailcontact geweest met iemand en Judith. Marcel vraagt zich af of we
dezelfde interesses hebben, aandachtsgebieden. Misschien weer contact zoeken met adviesraad tav aanpak.
WG Buitensport wil uitgenodigd worden bij zaken over harmonisatie.
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Gerard: Sophie uitnodigen bij WG Binnensport. Is volgens Marcel niet nodig omdat het met name over de 50K
gaat. Graag onderling bespreken of het nodig is dat Sophie erbij aanschuift.
Jan: verzoek om nogmaals declaratie formulier rondsturen. ACTIE: Judith (inmiddels gereed)
John: maakt nog afspraak met Astrid en Randy ivm Buitensport, anders dan de voetbal.
13. Sluiting
John sluit de vergadering om 20.55 uur.
Volgende vergadering is op 11 maart 2021 online.
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 21-01-2021:

96
95

Datum
21-01-21
21-01-21

94
93

21-01-21
10-12-20

85

10-09-20

83

10-09-20

82

10-09-20

79

09-07-20

20

12-09-19

Onderwerp
Werving nieuwe leden: oppakken
Informatie van Sportgala Breukelen (via Richard van
Asdonck) naar Jan sturen
Artikel AD naar Marcel sturen
Jan Tilmans eens uitnodigen om te vertellen over de
skeelerbaan- zodra we weer fysiek kunnen
vergaderen
Contact opnemen met de atletiekvereniging en
skeelerbaan om overeenkomsten in aanpak te
bespreken
Vragen naar status MJOP aan Inge

Wie
Gerard, Astrid, Judith
Judith

Af per
01-08-21
11-03-21

John
Gerard

11-03-21
n.t.b.

John

11-03-21

Gerard

11-03-21

Hanneke Heukers vragen de (contact)gegevens van Marcel
de sportverenigingen te controleren.
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we Judith
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Marcel
Afstemming met bestemmingsplan. Blijven volgen.

21-01-21
Maart ‘21

2021
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