Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
16 september 2021
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Astrid Schoenmakers,
Randy van Schravendijk, Hetty Veneklaas, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Diana Kolfschoten, Jan van Sligtenhorst
Agenda
1. Opening en mededelingen
John opent de vergadering. Astrid is online.
Jan afwezig ivm ziekte, twijfelt over deelname ivm vele afwezigheid en drukte op de zaak.
Commissie sociaal domein bericht: motie heeft John rondgestuurd.
Hetty is wat later, 20 uur vandaag.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Skeelerbaan Jan Tielmans is niet aanwezig vandaag, dus dat onderdeel vervalt.
3. Notulen vorige vergadering 11 maart 2021/ actielijst
Met enkele kleine wijzigingen worden de notulen vastgesteld.
Kleine tekstuele wijziging.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
Stuk van adviesgroep SD: VKA, raakt ons niet als sportraad.
5. Werkgroep binnensport
Invoering verhuursysteem en sleutelplan: sleutel van bergruimte van de Stinzenhal werkt niet meer en
water afgesloten. Dat laatste bevestigd Marcel, in kader van verduurzaming. Is tot 1 oktober. Daarna moet
alles werken (douchen, verwarming, verlichting). Water voor toilet is wel handig. Sleutel is uiteindelijk wel
geregeld. ACTIE: Marcel zoekt uit hoe het met de sleutel zit.
Uitbreiding berging Kikkerfort: start vanaf 1 november.
6. Werkgroep buitensport
- OSM Atletiek: zij geven een presentatie en nemen ons mee in de ontwikkelingen van hun
accommodatie en vereniging. Men is toe aan renovatie. Veel nieuwe leden, vooral ook jeugd. Mede
door corona wrs, omdat atletiek zich buiten afspeelt. Konden aldoor trainen. Nu 265 leden. In januari
nog 208. Target voor dit jaar is 300 leden. Laagdrempelig en multifunctioneel qua bewegen. Met
nieuwe baan zou 20% ledengroei gerealiseerd kunnen worden. Per jaar. Gebruikers van het sportpark
ligt vele malen hoger.
Maatwerk is de sleutel (maar maakt het juist moeilijk?).
Vraag is hoe geld in het budget staat. Zou een ton staan voor als er een nieuwe baan komt. Zegt
Marcel niks zo. Dat bedrag zou bij het eerste project jaren geleden vastgesteld zijn. Periode 2018.
ACTIE: Marcel zoekt uit.
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Mondelinge commissie SD: buiten stond de voetbal. Motie van GroenLinks ontraden. Was niet
besluitrijp. Knoop moet doorgehakt worden. Maar vooralsnog blijft het 1/3 – 2/3. Waarvan 20% voor
de Bosa van die 2/3. Komt terug op de agenda, beide voorstellen (welke 2???) Hetty wil graag voor dit
voorstel gaan.
Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen (Marcel): projectleider vandaag met voetbal
gesproken, en over business case. Was de opdracht van de raad. Fase van scenario’s. Eind 2021/ begin
2022 voorstel in college.
Voortgang planprocedure sportpark Zuilense Vecht (Gerard): bestemmingsplanprocedure loopt nu.
Verwachting is in Q4 eerste bestemmingsplan ter inzage. Korfbalvelden zijn al vervangen aan
Maarssense kant. Men is nu volop bezig om met de kantine te starten. Helaas lukt het niet om het lint
breder te maken.
Skeelerbaan: Jan Tilmans nu niet aanwezig, mogelijk volgende vergadering.

7. Sportnota 2021-2025
Afgelopen dinsdag in college geweest. Paar kleine aantekeningen akkoord. Gaat nu verder. Wanneer in
commissie: in raad op 2 november. Commissie 7 oktober.
8. Omgevingsvisie Stichtse Vecht
Afspraak met Tom Verkammen op 23 september. Om Sport opgenomen te krijgen.
9. Sportakkoord/ Preventie akkoord
Zaterdag aftrap
14 oktober
Tip: cursusaanbod niet overdag doen, want dan kunnen de meeste vrijwilligers niet.
Eens in de 2 jaar behoeftepeiling vanuit gemeente. Daarin komen ook dingen naar voren waar we wat mee
doen.
Judith: contact opnemen met atletiek voor hun ideeën. Kijken naar mogelijkheden.
10. Sportgala 2022
Sportgala was/ is een idee Ed Kamans. Vraag van Marcel om verkiezing van een sportvrijwilliger van het
jaar (t.b.v. verkiezing vanuit Welzijn SV) sluit hierbij aan.
11. Communicatie / website / nieuwsbrief
12. Back to Basic
John: contact met Hans
Werven nieuwe leden: vacaturetekst: volgende week rondsturen aan Sportraad.
13. Rondvraag
René: OSM: moeite om vrijwilligers te vinden.
Wbtr: allerlei regelingen die ertoe leiden dat vrijwilligerswerk steeds minder aantrekt. Dus bestuur krijgt
zwaardere lading.
Marcel: mooi idee voor ‘thema-avond’ vanuit de gemeente. Mbt die wbtr. Ook de Bosa. Kennisdeling.
Idem omtrent AVG.
14. Sluiting
John sluit de vergadering om 22.00 uur.
Volgende vergadering is op 28 oktober 2021 (in principe bij Boom&Bosch).
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 16-09-2021:
Datum

Onderwerp

Wie

Af per

109
108
107

29-04-21
29-04-21
29-04-21

Marcel
Marcel
John/ Gerard

17-06-21
24-06-21
24-06-21

106

29-04-21

Marcel

24-06-21

105

29-04-21

Judith

24-06-21

104
103

29-04-21
11-03-21

Marcel
n.t.b.

24-06-21
April ‘21

102

11-03-21

John

Dec. ‘21

100

11-03-21

Marcel

98

11-03-21

Reservering Boom&Bosch voor 24 juni
Uitzoeken routing voor advies aanvragen
Officiële reactie op de sportnota 2021-2025 naar
Marcel
Uitzoeken of bijdrage vanuit Sportakkoord mogelijk
is voor voorinvesteringen skeelerbaan
Informeren stand van zaken verhuizing LTV
Breukelen
Nasturen Covid-19 rapporten beweegtoestellen
Sportnota na behandeling in PO delen met
Sportraad teneinde advies uit te brengen
Contact opnemen met politieke partijen SV met als
doel ze sport als thema in hun
verkiezingsprogramma op te laten nemen
Terugkoppeling voorstel verhuizing tennisclub en
school zodat de Sportraad tijdig advies kan
uitbrengen
Overzicht MJOP zonder bedragen maar wel
termijnen (wat, wanneer)

97

11-03-21

Marcel

96
93

21-01-21
10-12-20

Gerard, Astrid, Judith
Gerard

01-08-21
17-06-21

79

09-07-20

Judith

SeptJan.
‘212

20

12-09-19

Nazenden nieuwsbrief naar beheerders/gebruikers
sporthallen
Werving nieuwe leden: oppakken
Jan Tilmans eens uitnodigen om te vertellen over de
skeelerbaan- zodra we weer fysiek kunnen
vergaderen
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. Blijven volgen.

17-06-21
blijft langer
staan
17-06-21
Volgende
keer
z.s.m.

Marcel

2021

Marcel
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