Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
28 oktober 2021
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Astrid Schoenmakers,
Hetty Veneklaas, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Randy van Schravendijk, Diana Kolfschoten, Jan van Sligtenhorst
Agenda
1. Opening en mededelingen
Geen mededelingen
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 16 september/ actielijst
Sportnota: Commissie is verplaatst van 7 oktober naar 30 november. En 21 december in de Raad.
De notulen zijn hierbij vastgesteld.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN 210721 Sport-en beweegnota B&W voorstel
IN 210721 1 Reactiematrix Sport en beweegnota
IN 210728 Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein
IN 210916 1 HET PLAN VAN OSM 75 Atletiek in beweging (zie verslag vorige vergadering)
IN 210916 Motie uitvoeren achterstallig onderhoud sportvelden accommodaties
IN 210921 Start bouwteam Skeelerbaan (v.k.a.)
IN 210922 Lokale Inklusie agenda (vastgesteld B&W)
IN 210930 Jaarverslag 2020 Seniorenraad SV
IN 211021 c.c. mailing aan sportaanbieders SV Themavond 16 november.
5. Werkgroep binnensport
- Voortgang invoering verhuursysteem: door steeds meer gebruik is er steeds beter inzicht in waar de
gaten zitten in de planning. Gymzaal Vreeland wordt waarschijnlijk gesloten. Er komt een nieuwe
gymzaal en dorpshuis. Scholen en verenigingen moeten dan uitwijken en daarbij helpt het inzicht
m.b.v. het verhuursysteem. In 2022 beslissing of het project doorgaat. Het verhuursysteem is straks
voor iedereen inzichtelijk (openbaar). Sleutelplan: geen nieuws over nu.
- Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: bouw gaat starten op 1 november.
- Nieuwe overeenkomst exploitatie binnensportaccommodaties: in 2022 evalueren, is met een jaar
verlengd, i.v.m. corona. Marcel heeft de wens dat de Sportraad gaat meedenken in de evaluatie. Wat
moet in de evaluatie meegenomen worden? ACTIE: Volgende keer op de agenda zetten.
- Anthony Fokker stopt volgend jaar bij ‘t Kikkerkort, opvolger is gevonden, Evert Burger. Samen met de
horecaman wordt gekeken hoe je meer aanloop krijgt bij het zwembad.
- Hanneke Heuker: krijgt uitbreiding van uren en gaat dan andere dingen doen. Andere mensen gaan
website Sportpunt bijhouden. I.r.t. Sportakkoord: hopelijk krijgen we dan wel weer 1 goede
contactpersoon om wijzigingen door te geven.
6. Werkgroep buitensport
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Harmonisatie buitensport: motie van GroenLinks gehad. Zij adviseren wat wij als Sportraad ook al eens
geadviseerd hebben: vooralsnog uit elkaar halen onderhoud en eigendom.
Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen (Marcel): geen voortgang te melden op dit punt.
Voortgang planprocedure sportpark Zuilense Vecht (Gerard): bestemmingsplan moet nog definitief
gemaakt worden. Er zou geen plaats zijn voor een schaakbord in het lint. Nu komt er wel een
schaakbord in het Van der Griftpark en op nog 2 andere plekken in de gemeente. Waarom dan niet in
het lint? Dat weet Marcel niet.
Onderzoek in de buurt of er behoefte is aan urban sport in het park (vanuit stad Utrecht). Hangt af van
subsidievraag.
Atletiekbaan Maarssenbroek: geen nieuws
Voortgang Skeelerbaan: geen nieuws
Goedkeuring Sportbudget gemeente: dit hebben we niet ontvangen, in het verleden kreeg de
Sportraad dit altijd en gaven wij ook goedkeuring. Begroting Sport 2022. Gerard vraagt of er 1
buurtsportcoach bezuinigd wordt, maar dat is Marcel niet bekend.

7. Sportnota 2021-2025
Geen nieuws.
8. Omgevingsvisie Stichtse Vecht
Gesproken met Tom Verkammen. Sport zou een plek krijgen in de omgevingsvisie. Aanpassingen nog niet
teruggezien. ACTIE: Marcel gaat hier achteraan. Zodat wij zien welke wijzigingen evt. mee zijn genomen.
9. Sportakkoord/ Preventie akkoord
Judith informeert bij Hans van den Boogaard naar reden van zijn reactie op uitnodiging voor podcast.
Update t.a.v. teams en nieuwe aanvragen.
10. Thema-avond
Vastgesteld op 16 november (Is jouw club klaar voor de toekomst?): Gerard deelt nieuwsbrief van Mulier
instituut t.b.v. evt. spreker. Marcel denkt ook nog na over verenigingen die mogelijk al zo’n ontwikkeling
hebben doorgemaakt. Gerard informeert bij Zeeburg Amsterdam.
11. Sportgala 2022
Geen update
12. Communicatie / website / nieuwsbrief
Geen update
13. Back to Basic
- Position paper Sportraad SV (nieuwe afspraak plannen): John heeft deze week contact proberen te
krijgen met Hans, vooralsnog niet gelukt. Wordt 2022.
- Werven nieuwe leden (concept advertentie): staat op de website, delen met de Sportraad en in de
VAR, RTV SV en via gemeentelijke nieuwsbrief: via Hanneke- ook gemeente pagina in de VAR. Looptijd
tot 31-12 aanpassen.
14. Rondvraag
Eerst vragen of iedereen de 16e kan (Gerard) en Marcel checkt of er dan geen kerstborrel is van de
gemeente. Anders 14 of 9 december.
15. Sluiting
John sluit de vergadering om 21.30 uur.
Volgende vergadering is op 14 december 2021 (online).
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 28-10-2021:
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Onderwerp
Terugkoppeling wijzigingen Omgevingsvisie
Informeren stand van zaken verhuizing LTV
Breukelen
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)
Werving nieuwe leden: oppakken
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.
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