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

Afwezig: Hetty Veneklaas, Jan van Sligtenhorst (na opening) 

Agenda 
1. Opening en mededelingen 
- Jan kondigt aan dat hij helaas moet gaan stoppen als lid van de Sportraad i.v.m. verschillende andere 

activiteiten, plus zijn rol binnen de lokale politiek. Dit betekent dat Jan direct afscheid neemt, en in 
verband met een trainingsavond van de voetbal kan hij helaas niet verder bij deze vergadering aanwezig 
zijn. Jan gaat wel nog op zoek naar een vervanger voor zijn positie binnen de Sportraad.  

- Uitnodiging van de Adviesraad Sociaal Domein om mee te werken aan een zelfevaluatie. Dit vindt plaats 
op 7 april. ACTIE: Verzoek aan Marcel om te kijken naar het plaatje dat de Adviesraad SD heeft gemaakt 
over positie van de Sportraad. Zie bijlage bij notulen.  

 
2. Ingekomen- en uitgaande stukken 
IN: 220224 Jaarverslag adviesraad Sociaal Domein 2021 (vka) 
IN: 220303 vragenlijst lokale Verenigingsmonitor 2022 
IN: 220308 Ontwikkeling Sportzaal Vreeland  
IN: 220223 Diverse vragen betrokken burger: mail ontvangen van een betrokken burger met diverse vragen 
over diverse onderwerpen aangaande de Sportraad, het Sportpunt en het Sportakkoord. Deze vragen zouden 
vanuit diverse partijen gesteld zijn. John neemt contact op met de schrijver om in gesprek te gaan en om te 
achterhalen wie deze partijen zijn. Noot: gesprek is inmiddels geweest op 17-3.  

3. Werkgroep binnensport  

− Beweegtoestellen: rapporten zijn binnen en verwerkt. Reparaties zijn voor 90% klaar. Tegen minder 
kosten dan begroot. Marcel probeert voor volgend jaar meer geld te krijgen, via de Vastgoed 
portefeuille.  

− Diana merkt op dat er werkzaamheden aan de buitenkant van de Stinzenhal plaatsvinden. Dat is 
positief. Er is o.a. ook een nieuwe lichtbak geplaatst en deze zomer komt er nog een nieuwe vloer in de 
zaal.   

− Onderzoek gebruik binnensportaccommodaties (bezettingsgraad): i.v.m. vele personele wisselingen 
binnen de gemeente loopt dit nog niet zo vlot. Vanuit Sportfondsen heeft Marcel de informatie over 
bezetting wel ontvangen. Hieruit blijkt dat de zalen wel voor 80-90% vol zit. Vanaf 1-1-23 moeten alle 
basisscholen minimaal 2 klokuren gym inplannen. Er wordt op dit moment onderzocht hoe dit in te 
passen.  

− Ontwikkeling sportzaal Vreeland: Marcel heeft hiervoor informatie via de mail gestuurd. In hoeverre 
de zaal duurzaam gebouwd wordt, is een aandachtspunt voor Vastgoed en niet voor Sport. Gerard 
geeft aan dat het spijtig is dat de Sportraad tot nu toe niet betrokken is bij de plannen. Marcel geeft 
aan dat de Gymvereniging Virto wel is betrokken- maar dit is geen Sportraad. Daarnaast is DOS erbij 
betrokken (via Vincent Stapper- voormalig lid van de Sportraad). De plannen gaan nu wel naar de 
Raad, om daar goedgekeurd te worden. Gerard noemt het belang om met een ‘sportblik’ naar de 
indeling te kijken. Marcel geeft aan dat hij hier met die bril wel naar gekeken heeft. Er dient wel een 
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goede balans te zijn tussen waar een ambtenaar zich mee bezighoudt en waar de Sportraad nog 
meekijkt en denkt. Het is belangrijk om afspraken te maken met elkaar hoe we in dit soort trajecten 
met elkaar omgaan.   

− Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: zie ook 3e streepje. 

− Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: vleermuizen gooien roet in het eten. Dit moet eerst 
uitgezocht worden, door collega van Marcel. ACTIE: informeren bij de collega wat dit betekent voor de 
planning.  

− Evaluatie overeenkomst exploitatie binnensportaccommodaties: de trekkersrol ligt bij Vastgoed – dit 
loopt helaas ook vertraging op i.v.m. afwezigheid betreffende medewerker. Marcel zit er achteraan. 
Piet Verlaan t.z.t. ook bij betrekken in de voorbereiding i.v.m. ervaring vorige keren.   

− Organiseren overleg met binnen- en buitensportverenigingen: Marcel oppert dat er mogelijk iets te 
combineren is met de thema-avond. Dat heeft niet de onze voorkeur, dat wordt teveel voor de thema-
avond, hoewel daar ook het onderzoek van het Mulier instituut aan bod komt (verenigingsmonitor). 
Sofie van Opdorp kan hier mogelijk iets betekenen als verenigingsondersteuner. Randy pakt dit op.  

 
4. Werkgroep buitensport  

- Harmonisatie buitensport: zie artikel van deze week in de VAR. Verenigingen zijn akkoord met het 
voorstel dat er ligt. Hetty bezoekt vanavond de voetbalverenigingen, samen met de mediator.  

- Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen (Marcel): geen nieuwe ontwikkelingen.  
- Voortgang planprocedure sportpark Zuilense Vecht (Gerard): vertraging in vaststellen 

bestemmingsplan, dit loopt nog. Randy gaat in gesprek met MBO Utrecht in relatie tot zijn werk als 
buurtsportcoach. 

- Atletiekbaan Maarssenbroek: Marcel is in gesprek om offertes op te vragen voor een nieuwe baan. In 
juni besluit de Raad over atletiekbaan. De vereniging is geadviseerd om de plannen op te delen in 
stukjes omdat het anders zeker niet door de Raad komt.  

- Voortgang Skeelerbaan: John heeft met Jan Tilmans gesproken, mede n.a.v. vergadering van de 
Commissie afgelopen dinsdag. Er is nu een motie ingediend door verschillende partijen m.b.t. het 
financieren van voorbereidingskosten. Op 12 mei 2021 is er in het Kernteam van het Sportakkoord 
gesproken over een mogelijke financiering vanuit het Sportakkoord en daarop is negatief besloten. 
Marcel oppert nog een mogelijkheid vanuit het leefbaarheidsbudget via de gebiedsregisseur- je zou dit 
kunnen zien als burgerinitiatief. ACTIE: John informeert Jan Tilmans.  

5. Sportakkoord/ Preventie akkoord 
Volgende week weer vergadering Kernteam. Met name vanuit team 1 (Iedereen kan bewegen) komen er 
nu wat grotere aanvragen binnen voor leuke projecten. Ook is er gesproken over het idee van een 
Leefstijlmarkt na de zomervakantie. Te organiseren door professioneel bureau, niet met vrijwilligers. Piet 
en Judith zijn hierbij betrokken. Vanuit de gemeente Veronique Rap.  

6. Thema-avond voorjaar 2022 
Onderdeel zou kunnen zijn de verenigingsmonitor. Vraag is wie deze bekostigd. Aanvraag is binnen team 2 
van het sport- en preventie akkoord besproken, maar zij hebben hier negatief op geadviseerd.  
Marcel geeft aan dat de verenigingsmonitor geen relatie heeft met beleidsplannen. Echter wordt er wel 
min of meer naar gerefereerd in de sportnota. De GGD doet meestal die monitoring, zo ook in 2016. Deze 
zou in 2020 weer gedaan worden, maar toen hadden we te maken met corona. Vervolgens zou de monitor 
in het najaar van 2021 uitgevoerd worden, maar toen moest nota van Marcel al gereed zijn. Vandaar dat 
de gegevens van 2016 zijn gebruikt. Het onderzoek van Mulier heeft andere insteek dan het onderzoek 
door de GGD. 
Marcel snapt ons punt t.a.v. budgettering en zal ruimte zoeken bij de gemeente. Dit gaat dan wel ten koste 
van andere zaken (Marcel denkt aan beweegtoestellen) binnen zijn budget. Afgesproken dat de gemeente 
de basiskosten (ad €6500,-) bekostigd en dat evt. aanvullende vragen (m.b.t. de Sportraad) door het 
Sportakkoord en/of de Sportraad worden betaald.  
Randy kan hiermee verder met de voorbereidingen voor de thema-avond, samen met Sofie.  
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Qua locatie wordt 4in1 voorgesteld, zoals de vorige keer. Er kan via de directeur van de school contact 
opgenomen worden om deze locatie te reserveren.  
 

7. Sportgala 2022 
Judith heeft contact met Ed hierover gehad, volgende week nabellen/ mailen. 

8. Communicatie / website / nieuwsbrief 
Website is bijgewerkt. Astrid merkt op dat zij nog niet genoemd staat op de homepage. Is inmiddels 
aangepast.  
Jaarverslag: John voorwoord en buitensport, Gerard: binnensport, Judith: behandelde onderwerpen en 
financieel verslag plus opzet voor planning (ACTIE).  
Astrid en Randy doen kascommissie controle- t.b.v. financieel verslag. ACTIE: Judith bereid stukken voor en 
nodigt Astrid en Randy uit voor online vergadering.  

 
9. Back to Basic  

- Position paper WHY Sportraad SV (nieuwe afspraak plannen): John heeft contact gehad met Hans voor 
nieuwe data, maar deze zijn te kort dag. John informeert naar nieuwe data. Randy liever dinsdag.  

- Werven nieuwe leden (concept advertentie): tijdens thema avond ook werven. Graag allen de 
advertentie lezen (Dropbox).  

 
10. Rondvraag 

Gerard: in februari zijn wij als Sportraad bij een informele bijeenkomst met voorzitters van voetbal 
verenigingen geweest. Met name zodat zij kennis konden maken met ons als sportraad- en wij met hun. 
Enerzijds voelde het tijdens deze avond als een beschuldiging, dat wij onvoldoende deden, maar 
tegelijkertijd wist men ook niet zo goed wat wij nou precies doen en waar wij voor staan. Had met name 
een relatie met de harmonisatie, maar we hebben nogmaals aangegeven dat wij geen belangenbehartiger 
zijn. De start van de avond was minder prettig, maar uiteindelijk goed dat we dit gedaan hebben.  

11. Sluiting 
John sluit de vergadering om 22.10 uur.  
Volgende vergadering 28 april 
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 10-03-2022:    

        

Nr. Datum Onderwerp Wie Af per 

     

124     

123 10-03-22 Astrid en Randy uitnodigen voor kascontrole 
commissie 

Judith z.s.m. 

122 10-03-22 Jaarverslag: opzet planning maken Judith z.s.m. 

121 10-03-22 Jan Tilmans informeren over onderzoeken 
mogelijkheden leefbaarheidsbudget 

John z.s.m. 

120 10-03-22 Informeren bij collega wat de vleermuizen 
betekenen voor de planning van de uitbreiding 

Marcel  28-04-22 

119 10-03-22 Bekijken plaatje dat de Adviesraad SD ooit heeft 
gemaakt met daarin de positie van de Sportraad 

Marcel 28-04-22 

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

Marcel 28-04-22 

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. 

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: review vacature tekst Allen April- 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 Najaar ‘22  

 
 


