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

Afwezig: Astrid Schoenmakers, Hetty Veneklaas 

Agenda 
1. Opening en mededelingen 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Notulen van 10 maart jl. worden vastgesteld.   
Actielijst:  
119: is gedaan maar nog geen reactie op ontvangen 
117: uitnodigingen komen eraan  
 
2. Ingekomen- en uitgaande stukken 
IN: 222203 Memorandum Raad Skeelercentrum  
IN: 220303 vragenlijst lokale Verenigingsmonitor 2022 extra vragen Sportraad: vragenlijst lokale 
verenigingsmonitor: Sofie neemt onze vragen mee in bespreking met Mulier. Voor de kosten krijgen we een 
rekening. Randy is contactpersoon voor Sofie. Rekening kan naar Judith. 
 
Vraag inzake capaciteit gemeente en prioriteit vluchtelingen Oekraïne 
Marcel is benaderd voor coördinatie opvang vluchtelingen. Marcel besteed hier circa 5 uur per week aan, 
samen met 2 andere collega’s.  
Er is een gebrek aan projectleiders, daardoor blijven dingen liggen. Uitvoeringsprogramma blijft liggen. 
Daarnaast vindt op dit moment coalitie vorming plaats wat ook zijn tijd nodig heeft. Eerste 
gemeenteraadsvergadering zal in juni/ juli zijn. T.a.v. het Sportakkoord zal Marcel in het themateam minder 
betrokken zijn maar in het kernteam wel. Project in Vreeland is vertraagt, Marcel heeft OSM Atletiek 
opgeroepen om meer zelf op te pakken. Inzet voor het Sportpunt is beperkt, de nieuwe website is nu wel 
gereed en staat online. Marcel moet de website nu gaan bijhouden maar blijft helaas ook liggen.  
Aanvraag voor turnhal van turnvereniging (Virto): gemeente heeft nu geen grond beschikbaar, ze zullen zelf 
met locatie aan moeten komen.  
 
3. Werkgroep binnensport  

− Evaluatie exploitatie: Marcel heeft volgende week overleg met Vastgoed, dan wordt dit punt ook 
meegenomen. Verder pakt een stagiair dit onderwerp op. ACTIE: Marcel geeft contactgegevens hiervan 
aan John.  

− Vleermuizen: komende weken kijken of ze er inderdaad zitten. Zo niet dan start de verbouwing, zo ja dan 
vertraging tot augustus.  

 
4. Werkgroep buitensport 
- Harmonisatie: er is goede hoop op een positief besluit op het nieuwe voorstel. Wij (de Sportraad) hebben 

geen rapport gezien. De gemeenten betaald niet mee aan overcapaciteit. NITA en Kockengen hadden niet 
kunnen weten dat ze hadden moeten sparen, dit wordt gecompenseerd. Incidenteel gaat het wat meer 
kosten. Gemeente zou 50% van de investeringskosten moeten betalen. De voetbalverenigingen stellen nog 
een aantal voorwaarden. Er is meegegeven aan de verenigingen wat dit voor de andere verenigingen 
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betekent: die willen dan ook allen 50%. Dat betekent ook nog een extra kostenpost. ACTIE: Marcel zorgt 
dat dit rapport naar ons komt. Gerard wil hierover advies geven, Hetty geeft aan dat niet hoeft.  

- Zuilense Vecht: MBO Utrecht tekent intentieverklaring met gemeente Utrecht: daar komen leslokalen, 
velden worden gebruikt voor praktijklessen en stages.  

- Skeelerbaan: geen nieuwe ontwikkelingen. ACTIE: John neemt contact met hun op.  

5. Sportakkoord/ Preventie akkoord 
Geen nieuws sinds vorige vergadering.  
Congres in Apeldoorn: John, Gerard, Diana zijn geweest. Interessant middag met veel goede onderwerpen.  
Voorstel Hetty: plan schrijven voor Sport groeit mee. Maar ja, wie moet dat doen en wanneer?  
Marcel wil op korte termijn om tafel met de Sportraad over uitvoering sportbeleid/nota. Hoe kunnen we de 
burgers van de bank af krijgen. Gehandicapten en mensen slecht ter been: sporthallen zijn niet goed met OV 
bereikbaar. Is ook onderdeel van de sport-infrastructuur.  
Relatie met de nieuwe visie van de Sportraad  ‘waar zijn en staan we voor’. We moeten nog bespreken over 
hoe we dit verder willen oppakken. Zitten ook met vragen om nieuwe leden.  

6. Evaluatie thema-avond voorjaar 2022 
Niet besproken.  

7. Sportgala 2022 
Niet besproken. Komt vooralsnog niet van de grond. Kan van de agenda af, als het weer ter sprake komt, kan 
het weer op de agenda.  

8. Communicatie / website / nieuwsbrief 
Geen update.  

 
9. Back to Basic  
- Position paper WHY Sportraad SV:  met nieuwe leden verder oppakken 
- Werven nieuwe leden: Judith past tekst aan naar voorbeeld van de Goudse Sportraad en zorgt ervoor dat 

deze advertentie geplaatst worde in lokale media en social media kanalen.  
 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
John sluit de vergadering om 20.30 uur.  
Volgende vergadering donderdag 23 juni om 19.30 uur.  
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 28-04-2022:    

        

Nr. Datum Onderwerp Wie Af per 

     

     

126     

125 28-04-22 Contact opnemen met skeelerbaan inzake 
voortgang 

John 23-06-22 

124 28-04-22 Rapport inzake harmonisatie (nieuw voorstel) met 
Sportraad delen 

Marcel 23-06-22 

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. 

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 23-06-22 
 

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. 

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  

 
 


