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Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag  
20 januari 2022 
 
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Diana Kolfschoten, Astrid Schoenmakers, Randy van Schravendijk, 
Judith van de Vorle (notulist) 

Afwezig: Marcel Scheefhals, Hetty Veneklaas, Jan van Sligtenhorst 

Agenda 
1. Opening en mededelingen 

- We hebben als sportraad een uitnodiging gehad van de Voorzittersgroep Voetbal om naar hun 
bijeenkomst te komen i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen. Vindt plaats op woensdag 2 februari rond 
half 8, waarschijnlijk bij OSM. Iedereen kan.  

- Vaststellen agenda: ongewijzigd vastgesteld.  
- Notulen vorige vergadering 14 december 2021 / actielijst: doorgenomen 

Punt 11: Marcel in penningmeester van het sportakkoord. Aanpassen.  
De notulen zijn hierbij vastgesteld.  

2. Ingekomen- en uitgaande stukken 
IN: 211227 1 Brief college en Raad Skeelercentrum 
In: 211227 2 Bijlage bij brief College en Raad Skeelerbaan  
Geen update vanuit Marcel/ Hetty hierover. Gerard neemt contact met Jan Kerker en John neemt contact 
op met Hetty vrijdag 21-1.  

3. Werkgroep binnensport  

− Beweegtoestellen: geen update van Marcel i.v.m. afwezigheid. Gerard geeft aan dat het er goed uit 
ziet nu. Toestellen worden nu wel elk jaar gecontroleerd. Kwaliteit en verdwijnen van spullen heeft 
aandacht van Marcel.  

− Onderzoek gebruik binnensportaccommodaties (bezettingsgraad): geen update 

− Ontwikkeling sportzaal (of gymzaal) Vreeland: sportzaal gaat plat en komt een dorpshuis, met 
meerdere functies. Met ruimte voor buitensport (met toestellen). Sloop wellicht binnen een jaar, dan 
start ook de bouw.     

− Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: op zich gereed maar nog niet live online. Het is 
nog niet mogelijk om online een zaal te reserveren.  

− Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: nog niet gestart.  

− Evaluatie overeenkomst exploitatie binnensportaccommodaties: John laten deelnemen vanuit zijn rol 
als onze voorzitter. Nog geen datum van bekend. ACTIE: Marcel  

− Organiseren overleg met binnensportverenigingen: nog niet geweest.  
 

4. Werkgroep buitensport  
- Harmonisatie buitensport: 2 moties van wantrouwen voor Hetty tijdens laatste vergadering hierover, 

maar deze hebben het niet gehaald. Men wil nu toch de regeling onder de loep nemen, zoals wij al 
eerder hebben voorgesteld. Dit onderwerp is uitgesteld tot na de verkiezingen. Alleen met atletiek 
wordt verder gewerkt aan de harmonisatie.   

- Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen (Marcel): geen update.  
- Voortgang planprocedure sportpark Zuilense Vecht (Gerard): geen update.  
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- Atletiekbaan Maarssenbroek: geen update (zie ook harmonisatie). 
- Voortgang Skeelerbaan: zie inkomende stukken, en heeft in de VAR gestaan.  
- Organiseren overleg met buitensportverenigingen: Marcel- hij kan verenigingen uitnodigen. Sofie van 

Opdorp is verenigingsadviseur.  

5. Kort verslag Gemeenteraad 21 december:     
- Sportnota 2021 – 2025 (Marcel en John): is geaccepteerd met opmerkingen. Opmerkingen van 

verenigingen is dat ze hun input niet terug zien. Verder wordt er aangegeven dat de nota erg 
ambitieus is en dat het budget beperkt is.  

- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (John en Gerard): geen update.  
- Harmonisatie buitensport (John): van de agenda afgehaald tot na de verkiezingen.   

6. Sportakkoord/ Preventie akkoord 
Vanmiddag weer vergadering gehad. Piet Donga voorlopig voorzitter i.v.m. gezondheid Hans van den 
Boogaart. Toetreding nieuwe leden tot themateams is geen probleem, melden bij themateam trekker. 
Verzoek van iemand gehad om toe te treden tot het kernteam. Het is onduidelijk waarom. John en Judith 
hebben Piet geïnformeerd over onze ervaring met deze persoon en geadviseerd om hem niet toe te 
voegen aan het kernteam. Er is al enige tijd een issue met een andere persoon binnen het kernteam, dat is 
in afrondende fase, dat willen we liever niet nog een keer meemaken. Het is zaak de positieve energie te 
behouden en mooie en goede dingen te doen.  

7. Thema-avond voorjaar 2022 
In opvolging van vorige thema-avond met het sportakkoord. Randy wil wel wat doen. ACTIE: Judith praat 
Randy bij. Sofie verder betrekken bij de organisatie. De eerste spreker wilde nog een keer spreken, 
aanrader. Afstemmen over datum. Evt. ook politiek tintje (in maart zijn verkiezingen).  
 

8. Sportgala 2022 
Geen update. 

9. Communicatie / website / nieuwsbrief 
Helaas nog niet bijgewerkt. Gaat nu gebeuren- inmiddels bijgewerkt. Nog steeds de wens om een nieuwe 
foto te maken zodra het kan.  

10. Back to Basic  
- Position paper WHY Sportraad SV (nieuwe afspraak plannen): geen update, nog geen contact gekregen 

met Hans van Egdom. John doet opnieuw een poging.  
- Werven nieuwe leden (concept advertentie): Jan heeft aangegeven te willen stoppen i.v.m. drukte. 

Diana stopt er ook mee i.v.m. verhuizing naar Almere (tot deze zomer in de Sportraad). Als iedereen 
hem nog wil reviewen: Sportraad Stichtse Vecht\9. Overig\Werving nieuwe leden\20211018 
Wervingstekst Nieuwe leden Sportraad.docx. OF OP DE WEBSITE.  

- Een ieder die iemand weet mag die persoon polsen.  
- Actie: advertentie plaatsen, interview Rtv SV (John en Gerard?), via persoonlijk netwerk etc.  

 
11. Rondvraag 

- Geen punten.  
- Astrid bedankt voor de kerstattentie. Met dank aan de Alexenderhoeve in Breukelen! 
- Zodra het weer kan gaan we ook weer een keer eten.  

12. Sluiting 
John sluit de vergadering om 21.00 uur.  
Volgende vergadering 10 maart, wellicht weer fysiek. 
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 14-12-2021:    

        

Nr. Datum Onderwerp Wie Af per 

118 20-01-22 Thema avond voorjaar: Judith praat Randy bij Randy 10-03-22 

117 20-01-22 Evaluatie overeenkomst exploitatie 
binnensportaccommodaties. John namens 
sportraad uitnodigen 

Marcel 10-03-22 

116 20-01-22 Woensdag 2 februari voorzittersgroep voetbal 
bijeenkomst 

Allen 02-02-22 

113 14-12-21 John en Marcel plannen afspraak om bedragen uit 
sportnota en andere stukken door te nemen 

John en Marcel z.s.m. 

112 14-12-21 Bij Jan informeren terugkoppeling 
voetbalvoorzittersoverleg (en delen via mail) 

John z.s.m. 

98 11-03-21 Overzicht MJOP zonder bedragen maar wel 
termijnen (wat, wanneer): inzicht in dingen die 
gedaan zijn en die nog gaan komen 

Marcel  Jan -22 

96 21-01-21 Werving nieuwe leden: oppakken Gerard, Astrid, Judith Jan- 22  

79 09-07-20 N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we 
met de website willen (evt. in samenwerking met 
Sportpunt en Gemeente) 

Judith Mrt- 22  

 
 


