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Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag  
27 oktober 2022 
 
Aanwezig: John Heun, Diana Kolfschoten, Marcel Scheefhals, Randy van Schravendijk, Paul Croiset van 
Uchelen, Han Leunk, Evert Woltjes, Ton Witteman, Erik Schreuder, Karin van Vliet (wethouder), Judith van de 
Vorle 

Afwezig: Gerard Geerdink, Koert-Jan de Weert, Astrid Schoenmakers 

Agenda 

1. Opening en mededelingen  
Inzake de mail van Ton over de BOSA subsidie: John heeft dit terug geluisterd maar kan niet zo terug horen 
wat Ton zegt. Karin geeft ook aan, dat als die BOSA subsidie zou vervallen, we gaan kijken hoe we dat kunnen 
oplossen. Doel is dat er geen verenigingen omvallen. ACTIE: John koppelt dit terug aan Ton.  
De nieuwe leden Erik en Paul zijn ook aanwezig en stellen zich voor: Paul woont in Maarssen-dorp, actief 
(geweest) in hockey, voetbal, tennis, golf, trimmen. Bij Luckraeck (tennis) in bestuur en diverse commissies 
gezeten. In het dagelijks leven werkzaam bij Worldline. Erik: woont in Breukelen, werkzaam bij ROC Midden 
Nederland, organiseert samen met een vriend sportkampen voor kinderen. Actief (geweest) in hockey, coacht 
nog een team in Almere.  
Etentje voor afscheid en welkom is gepland op 8 december: locatie volgt nog. 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
In verband met eerder vertrek van Karin alvast update over de skeelerbaan: er is een doorstart, met nieuwe 
voorzitter. Er ligt nu een nieuw plan met een andere baan (geen wedstrijdbaan meer) met minder eisen. De 
plannen daarvoor ontvangt Karin volgende week.  
 
3. Notulen en actielijst 22 september  
Doorgenomen en hiermee vastgesteld.  

4. Ingekomen- en uitgaande stukken (zie Dropbox) 
IN: 221010 Verenigingsmonitor 2022 
IN: 221020 1 Sport – en beweegnota 2021 – 2025 
IN: 221020 2 Uitvoeringsprogramma 2016 - 2020 
UIT: geen  

5. Herinrichting werkgroepen  
- Sport en Onderwijs: Randy, Han 
- Sportaccommodaties: Evert, John, Han 
- Sportsubsidies/ verenigingsondersteuning: Paul, Judith,  
- Sport in openbare ruimte/ sport als middel: Randy, Gerard?, Koert-Jan?  

Groepen gaan eerst zelf in overleg om te bedenken wat ze met deze werkgroepen willen. Hoe/ wanneer zaken 
te bespreken met gemeentelijke contactpersoon (niet meer altijd Marcel). Vanuit de werkgroepen kan op 
thema’s advies uitgebracht worden, maar dan wel vanuit de Sportraad in zijn geheel. Welk mandaat hebben 
de groepen? Ook aangeven of en wanneer de gemeente ambtenaar bij de WG moet zijn. Stukken die binnen 
komen worden door secretaris verdeeld naar betreffende WG. ACTIE: Volgende vergadering agenderen.  



2 
 

 
6. Bespreken verenigingsmonitor 
Niet iedereen heeft het document kunnen lezen. Uit de monitor blijkt dat verenigingen niet tevreden zijn over 
accommodaties. Ambities van gemeente en uitkomsten uit de monitor lopen op punten wel uit elkaar.  
ACTIE: Volgende keer agenderen, verzoek om dit dan te lezen.  
Een paar verenigingen hebben aangegeven dat ze op de rand van faillissement staan, weet de gemeente welke 
dit zijn? Is wel achter te komen via Mulier. Marcel pakt dit op. Marcel heeft er al heel hard moeten trekken om 
verenigingen de monitor te laten invullen.  
Han oppert visitekaartjes te laten drukken voor als je langs verenigingen gaan. Ook eigen mailadressen maken 
voor gemak. ACTIE: Judith onderzoekt de mogelijkheden. 
ACTIE: Judith: adreslijst verenigingen met notulen meesturen, zelf aangeven met welke verenigingen je 
contact gaat opnemen.  
Website: toegevoegde waarde van de Sportraad voor verenigingen kenbaar maken. Welke dossiers hebben we 
nu liggen? Onze positie t.o.v. gemeente duidelijk maken.  
Marcel merkt op dat het belangrijk is te realiseren dat verenigingen al veel bevraagd/ benaderd worden vanuit 
allerlei hoeken. Marcel noemt relatie met adviesraad SD en Seniorenraad.  
ACTIE: Voor volgende vergadering inhoudelijk goed voorbereiden (t.a.v. aanpassingen website: Judith – maar 
ideeën zijn welkom).  
 
7. Opstellen uitvoeringsprogramma 2021-2025 
Zal feitelijk pas gaan lopen vanaf 2023. In december 2021 is de nota vastgesteld. Door omstandigheden is het 
nog niet gekomen tot het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Planning is om het Q4 dit jaar op te 
zetten. Vertaling doelstellingen van beleidsnota. Vervanging voor Sofie wordt aan gewerkt, dan krijgt Marcel 
ook meer ruimte. Wij krijgen stuk ook te lezen voordat het naar de politiek gaat.  
 
8. Onderzoek en advies tegemoetkoming verenigingen als gevolg van inflatie en energiecrisis 
Nog niet gemeld bij de gemeente.  
Verenigingen worden niet pro-actief benaderd. De gemeente biedt individuele ondersteuning op gebied van 
verduurzaming. Marcel zou het wel willen doen, maar heeft er geen capaciteit voor. Paul oppert om 
verenigingen wel pro-actief te informeren over mogelijkheden om te verduurzamen. Marcel is bang voor de 
verwachting dat verenigingen compensatie verwachten als we ze een brief sturen. Maar dat ligt aan de manier 
van communicatie. Hoe breng je het. De Sportraad stelt voor om toch een advies op te stellen aan de 
gemeente over dit onderwerp. ACTIE: John, Paul en Judith pakken dit op: advies uitbrengen. Afspraak op 8-11.   
28-11 vindt er een sportdebat plaats in de 2e kamer. Daar wachten de gemeente op. NOC-NSF spreekt met 
grote sportbonden om plannen te maken. Hopen dat er compensatie regeling komt. Meenemen dat we weten 
dat het druk is bij ambtenaar, maar wel belangrijk.  
 
9. Lopende projecten 
Zuilense Vecht: aan Utrechtse kant is beweging maar aan Maarssense kant nog niet. 15-11 weer bijeenkomst 
over invulling van het sportlint. Paul vraagt nog naar vrijgekomen gelden: verwachting is dat die er niet komt. 
Er komt dus niets toe aan de sport.  
Skeelerbaan: zie eerste agendapunt.  
Herinrichting atletiek Maarssenbroek: hebben plan aangeboden aan Karin. 10 november bewonersavond 
(inspraak). In februari in de raad. Zomer 2023 aanleggen. Nieuwe baan, beachvelden, verspringen. Originele 
plan wordt gerealiseerd. 
Vreeland: voorstel voor buiten gymen voor de school, omdat er geen alternatief is om elders binnen te gymen. 
Erik geeft aan dat er in Amstelveen een blaashal over is, misschien kan de gemeente daar iets mee en deze na 
Vreeland aan Luckraek doorschuiven.  
LTV Breukelen: men zoekt intern een projectleider inzake de verhuizing.  
Kikkerfort: uitbreiding gaat dit najaar plaatsvinden.  
Verhuursysteem: intern bezig om alle betrokken afdelingen beter met elkaar te laten functioneren. Volgende 
week weer overleg. Organisatorisch goed op poten, daarna live brengen.  
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10. Beleidsactiviteiten 
Harmonisatie: document staat op Dropbox. Mediator is bezig met het opstellen van een overeenkomst tussen 
partijen. Politiek heeft meer geld in de pot gedaan.  
Erik merkt op dat er geen G activiteiten en walking footbal in de stukken staan. Deze activiteiten zou je in de 
taakstelling op kunnen/ moeten nemen, verenigingen hebben namelijk een maatschappelijke rol (voor wat 
hoort wat). Besluit van de gemeente om dat niet te doen.  
Aanbesteding Sportfondsen: projectleider voor gevonden. Contract aanbieder moet 1-1-24 in gaan. Vraag is 
aanbesteden of inbesteden. Kikkerfort doet het nu beter onder aansturing van de gemeente.  
 
11. Terugkoppeling - Sport en preventie-akkoord (Judith) 
Organiseren thema-avond i.s.m. Sportraad januari 2023. Wie wil nog helpen? Erik en Han helpen mee. 
Maandag 31-10 de koppen bij mekaar bij Judith thuis. 

12. Communicatie/ nieuwbrief/ website  
Geen update voor nu, zie ook agendapunt 6. Er moet binnenkort een nieuwe foto gemaakt worden.  

13. Rondvraag  
Erik: wil graag wisselen van vergaderdag. Wisselen op woensdag en donderdag, meenemen in planning voor 
volgend jaar. Dec/Jan/feb kan wel op donderdag. Koert-Jan en Gerard ook navragen.  

14. Sluiting 
John sluit de vergadering om 21.40 uur.  
 
Volgende vergaderingen: 15 december om 19.30 uur.    
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 27-10-2022:    

        

Nr. Datum Onderwerp Wie Af per 

     

136 27-10-22 Advies opstellen aan gemeente inzake gevolgen 
energiecrisis bij verenigingen (en andere) 

John, Paul, Judith 15-12-22 

135 27-10-22 Website aanpassingen: voorbereiden op inhoud Judith 15-12-22 

134 27-10-22 Adreslijst verenigingen met notulen meesturen. Judith z.s.m. 

133 27-10-22 Onderzoeken mogelijkheden nieuwe emaildressen 
en visitekaartjes laten drukken 

Judith  15-12-22 

132 27-10-22 Agenderen: verenigingsmonitor.  
Iedereen van tevoren doornemen.  

Gerard 
Allen 

15-12-22 

131 27-10-22 Agenderen: verdeling werkgroepen, mandaat, hoe 
vaak bij elkaar 

Gerard 15-12-22 

130 27-10-22 Terugkoppelen aan Ton inzake BOZA subsidies en 
standpunt Karin 

John z.s.m. 

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 

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. 

119 10-03-22 Bekijken plaatje dat de Adviesraad SD ooit heeft 
gemaakt met daarin de positie van de Sportraad.  
Marcel plant afspraak in om dit te bespreken.  
Verzoek om het plaatje ook aan Karin te sturen 
(Marcel).  

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  

 


