Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
14 december 2021
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Hetty Veneklaas, Astrid
Schoenmakers, Randy van Schravendijk, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Diana Kolfschoten, Jan van Sligtenhorst
Agenda
1. Opening en mededelingen
- Vaststellen agenda
Er is vandaag nog 1 inkomend stuk ontvangen van Riette Habes, dit komt bij punt 2 aan bod.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
- Notulen vorige vergadering 28 oktober/ actielijst
De notulen zijn hierbij vastgesteld.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN 211103 verschil sportbudgetten 2022 t.o.v. 2021
IN 211115 nota gehandicaptensport – ACTIE: volgende keer Lokale Inclusie agenda agenderen, of dit onder
agendapunt Sportnota vatten.
3. Werkgroep binnensport
- Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: Marcel en Gerard zouden een afspraak maken,
maar dit is niet gebeurd. Liefst nog voor de kerst, of 2e week januari. Zij stemmen samen af. Bij de
handbal in Breukelen nog een uitdaging met zaalhuur, hierover wordt van de week met partijen
gesproken. Verenigingen krijgen zaalhuur voor na 17 uur gecompenseerd i.v.m. beperkende
coronamaatregelen, dit loopt via de gemeente. Sleutelplan: planning is 2e kwartaal 2022 gereed/
geïmplementeerd.
- Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: aannemer moet het nog inplannen, er is nog niet
begonnen. Wordt als het goed is januari.
- Evaluatie overeenkomst exploitatie binnensportaccommodaties: vindt in 2022 plaats, sport en
vastgoed en financieel adviseur is daarbij. Planning wordt in januari gemaakt, wij worden daar als
Sportraad bij betrokken. Gerard geeft aan dat wij graag in de werkgroep meedraaien (een van ons), of
als agendalid in de werkgroep.
4. Werkgroep buitensport
- Harmonisatie buitensport: er is weer ingesproken door enkele verenigingen en de voetbalvoorzitters
zijn ook weer bijeengekomen. Hetty: er ligt een voorstel om verenigingen die het aangaat, aanvullende
subsidie te verlenen: dit komt 21 december in de raad. Motie van CU/SGP adviseert om dit voorstel
door te laten gaan. PvdA wil onderzocht hebben wat de opties en kosten zijn om veranderingen aan te
brengen in het huidige voorgestelde beleid (1/3 - 2/3 of 50-50, voor specifieke verenigingen etc.).
Hierbij moeten dan ook de financiële aspecten in kaart gebracht worden. John merkt op dat de MJOP
van 2019 is nog steeds een goede basis voor berekeningen. Hetty heeft wel de indruk dat hiermee een
opening komt om dit onderwerp af te ronden komende jaren. Jan van Sligtenhorst was gisteren
namens de sportraad aanwezig bij de bijeenkomst van de voetbalvoorzitters. Omdat Jan nu niet
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aanwezig is kan hij geen terugkoppeling geven. ACTIE: John informeert morgen bij Jan en koppelt dit
evt. terug via de mail
Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen (Marcel): 3 weken geleden overleg geweest met LTV
Breukelen, HV Nijenrodes en de gemeente. Sander Pasman is betrokken bij Broeckland college i.v.m.
tijdelijke huisvesting. Ook met FC Breukelen en LTV Breukelen verder gesproken, er is hun gevraagd
om zelf met plan te komen voor de wensen die zij hebben. Dat plan is er nog niet. Idee is wel dat
tennis naar de kant van voetbal gaat. Bouwtijd Broeckland: gepland niet langer dan 2 jaar. Marcel: het
wordt straks een multifunctionele accommodatie en daar is men vanuit de gemeente ook heel blij.
Voortgang planprocedure sportpark Zuilense Vecht (Gerard): er zou vertraging zijn omdat er nader
onderzoek moet worden gedaan in het gebied. Binnen Stichtse Vecht kan dat te maken hebben met
de grondexploitatie en wijziging bestemmingsplan. Er wordt alles aan gedaan om dat niet nodig te
laten zijn. Op dit moment zijn wij als sportraad niet echt betrokken, pas als het lint aan bod komt
weer. Met OVVO wordt bekeken of de zaal niet beter kan worden benut, misschien ook door
activiteiten vanuit het sport en preventie akkoord. Onderzoek naar exploitatie van de OVVO hal t.o.v.
andere hallen: in hoeverre loopt dit gelijk of juist uit de pas en waarom.
Hetty meldt nog goed nieuws: aanvraag van MBO sport opleiding in Utrecht, zij zouden graag op ZV
lessen willen geven. Er is daar geen plek voor leslokalen, maar dit wordt nu wel onderzocht. In de
sporthal van Utrecht zouden leslokalen gemaakt kunnen worden.
Atletiekbaan Maarssenbroek: hebben ook weer ingesproken in vergadering van de raad. Raadsleden
zijn daar ook op bezoek geweest. Wachten op besluit 21 december.
Voortgang Skeelerbaan: geen update. Men wacht op zekerheid of zij het gebouw van de ijsclub kunnen
overnemen en voor welk bedrag. Degene die dat aan het uitzoeken was is langdurig ziek geworden.
Dus ligt even stil. John wil contact opnemen met Jan Tielmans, met het bericht dat het wel wat lang
duurt misschien maar dat het wel de moeite waard is om geduld te hebben.

5. Gemeenteraad 21 december:
- Sportnota 2021 – 2025: vorige week woensdag was er commissievergadering, daar is dit punt
besproken. Komt 21 december ook aan bod in de raadsvergadering. Doelstellingen komen terug in
uitvoeringsprogramma. Vanuit het uitvoeringsprogramma komt een jaarplan, daarin worden de
doelstellingen ook opgenomen maar dan concreter: SMART. Riette Habes vindt dat de nota nu
inderdaad niet heel concreet is, maar daar is de nota ook niet voor bedoeld. Zaken worden meer
concreet in het uitvoeringsprogramma en de jaarplannen. Hetty geeft aan dat deze sportnota veel
meer verbindt met het sociaal domein. Financiële paragraaf zou wat onduidelijk zijn daarvoor heeft
Marcel nog een notitie geschreven ter verduidelijking. John merkt nog op dat er in verschillende
documenten verschillende bedragen staan. Marcel is daar vandaag al mee bezig geweest om dit op 1
lijn te brengen. De bedragen die nu in de sportnota staan die kloppen in principe. ACTIE: John en
Marcel plannen afspraak om samen de bedragen door te nemen.
- Omgevingsvisie Stichtse Vecht: Marcel heeft geen contact kunnen krijgen met Tom Verkammen.
ACTIE: Hij probeert het deze week nog een keer en koppelt terug aan John in elk geval.
6. Sportakkoord/ Preventie akkoord
Geen update, behalve t.a.v. de gezondheid van de voorzitter van het kernteam.
7. Terugblik Thema-avond 16 november
Cursusaanbod kwam niet goed voor het licht terwijl dit een belangrijk onderdeel was. Opvolging begin
2022.
8. Sportgala 2022
Geen update.
9. Communicatie / website / nieuwsbrief
Geen update.
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10. Back to Basic
- Position paper WHY Sportraad SV (nieuwe afspraak plannen): in het nieuwe jaar, als we weer fysiek bij
elkaar mogen komen.
- Werven nieuwe leden (concept advertentie): 2e week januari oppakken. Tip van Hetty: RTV SV (Wil
Kannegieter) wil altijd wel interviews afnemen. Daarnaast plaatsen in gemeentelijke nieuwsbrief.
Marcel spreekt ook veel mensen in verenigingsland, als daar mogelijke kandidaten zijn kunnen deze
verwezen worden naar onze webiste, daar staat de vacature.
11. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR v.a. 1 juli 2021)
N.a.v. telefoontje van Louis Smeets met John. Judith heeft gereageerd per mail zoals de huidige situatie is.
Voor de sportraad hebben we het in principe goed ingericht met 4 ogen principe en een kascommissie.
Zolang je als penningmeester je werk goed doet, hoef je je niet direct zorgen te maken.
12. Jaarschema volgende vergaderingen: is de donderdag nog wel geschikt voor eenieder?
Geen specifieke belemmeringen bij de aanwezigen. ACTIE: Gerard gaat schema maken, evt. op wisselende
dagen.
13. Rondvraag
- Hetty: taart brengen bij Kikkerfort, voor 45 jarig bestaan. Compensatieregeling voor horeca en
sportverenigingen voor controle op qr code (vanuit de Veiligheids Regio Utrecht). Men krijgt daar
bericht over, om zich in te schrijven als ze kosten hebben gemaakt. Is wel een beperkt potje.
- Marcel: is het een idee om naast de vergaderingen van de sportraad ook bijeenkomsten van de
werkgroepen alvast te plannen? Iedereen vindt dit een goed idee, 3x per jaar. Gerard neemt dit mee in
het vergaderschema.
14. Sluiting
John sluit de vergadering om 21.15 uur.
Volgende vergadering volgt uit het vergaderschema. Afstemming vooraf per mail voor eerste vergadering
in het nieuwe jaar. Zal nog online zijn.
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 14-12-2021:
Datum

Onderwerp

Wie

Af per

116
115

14-12-21

Gerard

Jan-22

114

14-12-21

Marcel

Gereed

113

14-12-21

John en Marcel

z.s.m.

112

14-12-21

John

z.s.m.

111

14-12-21

Gerard

Jan-22

98

11-03-21

Marcel

Jan -22

96
79

21-01-21
09-07-20

Vergaderschema 2022 inclusief planning
werkgroepen binnen- en buitensport
Marcel probeert contact te leggen met Tom
Verkammen i.v.m. omgevingsvisie
John en Marcel plannen afspraak om bedragen uit
sportnota en andere stukken door te nemen
Bij Jan informeren terugkoppeling
voetbalvoorzittersoverleg (en delen via mail)
Lokale inclusie agenderen (evt. onder punt
Sportnota)
Overzicht MJOP zonder bedragen maar wel
termijnen (wat, wanneer): inzicht in dingen die
gedaan zijn en die nog gaan komen
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)

Gerard, Astrid, Judith
Judith

Jan- 22
Mrt. ‘22
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