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Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag  
22 september 2022 
 
Aanwezig: John Heun, Gerard Geerdink, Diana Kolfschoten, Marcel Scheefhals, Astrid Schoenmakers, Han 
Leunk, Evert Woltjes, Ton Witteman, Koert-Jan de Weerd, Karin van Vliet (wethouder), Judith van de Vorle 

Afwezig: Randy van Schravendijk, Paul Croiset van Uchelen, Erik Schreuder 

Agenda 

1. Opening en mededelingen  
Een warm welkom aan de nieuwe (aspirant) leden. Paul en Erik konden er vanavond helaas niet bij zijn. Geen 
andere mededelingen. 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Voorstelrondje 
Gerard: achtergrond in de turnsport, werkzaam geweest bij de gemeente en in voormalige sportraad 
Breukelen gezeten. Evert: achtergrond in bouwtechniek, in bestuur gezeten van Desto (voetbal Vleuten) en in 
de ledenraad KNVB. Ton Witteman: scheidsrechter KNVB, sponsor VV Kockengen en NITA, in politiek gezeten 
(provinciaal), bouwkundige/ civiele achtergrond. Marathons gelopen, veel aan sport gedaan. Vindt het 
belangrijk dat er aandacht is voor sport voor de gewone inwoner van SV. Astrid: werkzaam in de bieb als 
leesconsulent en administratieve functie op 2 scholen. Rolstoeltennis, coach van 30+ team van SV de Vecht (oa 
Han zijn vrouw). Marcel: beleidsadviseur sport en bewegen, daarvoor verenigingsmanager (o.a. Kampong). 
Ook veel in voetbal gezeten. Koert-Jan: bestuurlijke ervaring, net gestopt met zeeverkenners. Heeft 
waarschijnlijk binnenkort een nieuwe uitdaging. Judith: fulltime werkzaam als business analist en projectleider 
in de IT, betrokken bij Vitaal Stichtse Vecht (sport- en preventie akkoord samengevoegd) en verder vooral zelf 
sportief in tennis en crossfit. Han: leraar praktijkschool techniek Amsterdam. Wielrennen. Dameswielerploeg 
aangestuurd. Hengelsport, golf, muziek maken in band. John: einde termijn vz., al enkele jaren met pensioen, 
voorheen bij Capgemini gewerkt. Scout bij KNVB geweest, jeugdtrainer voetbal etc. Ook andere sporten. 
Diana: woont niet meer in SV en moet daarom de sportraad verlaten. Met name handbal maar voorheen ook 
andere sporten. Nu bij Nijenrodes handbal, G team.  

Contactgegevens van de nieuwe leden mogen opgeslagen worden in contactenlijst. Deze wordt opgeslagen op 
Dropbox. ACTIE Judith: nieuwe leden Dropbox toegang geven plus in groepsapp toevoegen. Voor de 
benoeming hebben we nog geboortedatum nodig, die vraagt Gerard persoonlijk op bij de nieuwe leden.  

4. Notulen en actielijst 23 juni  
124: Marcel stuurt opnieuw het rapport inzake de harmonisatie aan Gerard. In oktober op de agenda zetten.  
119: Marcel heeft er wel naar gekeken maar is nog niet aangepast.  
117: zodra het definitieve concept er is, ontvangen wij dit ook van Marcel.  
Ton heeft een vraag over de WG Binnensport: vakleerkracht vs buurtsportcoach, op lange termijn levert een 
vakleerkracht meer op in kwaliteit. Er zijn een paar buurtsportcoaches die vakleerkracht zijn. Marcel licht toe 
hoe het zit en waar de uitdagingen zitten. Bv. zeggenschap over besteding van gelden van scholen. De 
gemeente motiveert de scholen wel om leerkracht in te zetten. Maar ze kunnen ook kiezen voor bv. een 
muziekdocent. Daar gaat de gemeente niet over.  



2 
 

 
5. Ingekomen- en uitgaande stukken (zie Dropbox) 
IN: geen 
UIT: geen  

6. Heroriëntatie inrichting Sportraad  
- Positionering Sportraad binnen gemeente Stichtse Vecht (zie bijlage 1): samen oppakken. Nieuwe mensen 

met frisse blik combineren met de ervaring van de zittende leden.  
- Voorzitterschap/secretariaat: John moet aftreden, Gerard heeft de wens om het secretariaat af te stoten. 

Gevraagd wordt aan de nieuwe leden om na te denken of zij evt. een rol als voorzitter of secretaris op 
willen pakken (op termijn).  

- Terugblik back to basic workshops: John licht toe hoe dit proces is verlopen en wat het heeft opgeleverd.  
- interne taakverdeling: herinrichting werkgroepen buitensport en binnensport: voorstel om indeling te 

maken op basis van thema’s Sport- en beweegnota gemeente. Zie ook het volgende agendapunt voor 
uitleg daarover.  

7. Informatie uitvoering Sport – en beweegnota 2021 - 2025 (zie bijlage 2) (Marcel) 
Bewegen is er in gekomen en dat is nieuw. Hoofddoelstelling van de nota is breed. In de beleidsnota staat hoe 
we ervoor staan. In de sportnota zijn 6 speelvelden onderkend:   
- Sport en onderwijs: alle basisscholen krijgen een MQ scan. Deze kijkt naar de beweegmotoriek van 

kinderen, hoe scoren ze. Vakleerkrachten kunnen daarin dan bijspijkeren. Beweegvriendelijke 
schoolpleinen, bewegend leren zijn onderwerpen die hierin kunnen bijdragen.  

- Sportaccommodaties: gebiedsontwikkeling in Breukelen, multifunctionele sportaccommodaties. Stefan 
Melechers is hiervoor contactpersoon. Achterstallig onderhoud inhalen. Beweegtoestellen in gymzalen 
verbeteren.  

- Sportsubsidies: contactpersoon Addy Vonk. Bv. U-pas regeling. Op de Sportpuntwebsite staat welke 
subsidies er zijn. Dit moete beter richting sportverenigingen kenbaar gemaakt worden. Ton vraagt hoe we 
omgaan met verslechtering van de koopkracht op dit moment en komende maanden. Er zal bezuinigd 
worden op sport uitgaven door gezinnen. Karin kaart het onderwerp ‘energie armoede’ aan. Ton voorziet 
een terugloop in het aantal leden van verenigingen. Koert-Jan geeft aan dat veel mensen ook liever in een 
sportclub zullen gaan douchen. Dus het probleem wordt verlegd naar verenigingen. Wat doen we 
daaraan? We moeten goed kijken naar de mogelijkheden binnen beschikbare subsidies.  

- Verenigingsondersteuning: we hebben nu 143 sportaanbieders. Veel verenigingen hebben het zwaar. 
Hiervoor is de verenigingsmonitor. Om ee beeld te krijgen op waar en hoe we ze kunnen ondersteunen. 
Netwerk creëren zodat de gemeente weet wat er speelt bij een vereniging.  

- Sport in openbare ruimte: steeds populairder, mede door corona. Opmerking Diana: bereikbaarheid 
sportaccommodaties (bv. sporthallen). Als je niet met de auto kan komen, OV is niet altijd heel handig. 
Valt onder Inclusie merkt Gerard op.  

- Sport inzetten als middel: mensen die langs de lijn zijn komen te staan, kun je weer in beweging krijgen 
middels bewegen. Proef om mensen met UWV- uitkering als vrijwilliger bij verenigingen in te zetten.  

 
Communicatie vindt vooral plaats via sportpuntstichtsevecht.nl Rudmer is dit weer aan het oppakken. Ook op 
socials. Netwerken is ontzettend belangrijk om al deze doelen te behalen. Wens van Marcel is dat wij als 
Sportraad de brugfunctie vervullen tussen verenigingen en gemeente. Weten wat er speelt.  
 
8. Terugkoppeling - Sport en preventie-akkoord (Judith) 
De naam Vitaal Stichtse Vecht is recentelijk bekend gemaakt tijdens een sportmarkt in het Kikkerfort. We 
hebben een vacature uitgezet voor nieuwe vrijwilligers. Er is wat verloop geweest binnen de themateams en 
dat werkt door in het kernteam. Doelen van Vitaal Stichtse Vecht zijn te vinden op: 
https://www.sportpuntstichtsevecht.nl/sport-en-preventie-akkoord/vitaalstichtsevecht/   

9. Rondvraag  

https://www.sportpuntstichtsevecht.nl/sport-en-preventie-akkoord/vitaalstichtsevecht/
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Ton: vangt Oekraïners op, vrouwen en kinderen. Ze moeten in bewegen komen. Ondanks diverse initiatieven 
lijkt het dat ze niet bereikt worden. Marcel zit in de werkgroep Oekraïners. Er is een zwempas voor ze, ook 
vanuit het sportakkoord is er wat gedaan. Mensen woonachtig in Planetenbaan doen niks. Kan daar wat meer 
voor georganiseerd worden. Diana merkt op dat er meer dan alleen Oekrainers hulp nodig hebben. Die ook 
vanuit stress situaties hier zijn gekomen. Ton en Marcel pakken dit op om te bespreken.  

10. Sluiting 
John sluit de vergadering om 21.35 uur.  
 
Volgende vergaderingen: 27 oktober, 15 december om 19.30 uur.    
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 22-09-2022:    

        

Nr. Datum Onderwerp Wie Af per 

     

     

129 22-09-22 Toevoegen nieuwe leden aan Dropbox Judith 27-10-22 

128 23-06-22 Voortgang organisatie overleg buiten- en 
binnensport verenigingen; definitieve datum eind 
september voor beide takken van sport 

Marcel  15-09-22 

127 23-06-22 Afscheid Jan van Sligtenhorst en welkom nieuwe 
leden. Datumprikker rondsturen na half oktober.  

Judith 27-10-22 

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

Marcel 30-09-22 

123 10-03-22 Astrid en Randy uitnodigen voor kascontrole 
commissie; nog niet gebeurd. 

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. Betreft 
skeelerbaan.  

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 27-10-22 

117 20-01-22 Evaluatie overeenkomst exploitatie 
binnensportaccommodaties. Gesprek heeft 
plaatsgevonden. Definitieve versie aan Sportraad 
sturen.  

Marcel 27-10-22 
 

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

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  

 


