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Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag  
15 december 2022 
 
Aanwezig: John Heun, Gerard Geerdink, Randy van Schravendijk, Han Leunk, Evert Woltjes, Erik Schreuder, 
Koert-Jan de Weert, Judith van de Vorle 

Gast: Marcel Scheefhals (beleidsadviseur), Karin van Vliet (wethouder - eerste half uur) 

Afwezig: Paul Croiset van Uchelen, Astrid Schoenmakers, Ton Witteman, Diana Kolfschoten 

Agenda 

1. Opening en mededelingen (John) 
John opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen agenda (allen) 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. In verband met beperkte aanwezigheid van Karin behandelen we eerst 
agendapunt 7 en 8-skeelerbaan.  
 
3. Notulen en actielijst 27 oktober (allen) 
Paul: voorstel voor aanpassing agenda en notulen gemaild. Overzicht van lopende projecten per kern met 
status. Bij de agenda duidelijker maken wat er van de leden wordt verwacht aan voorbereiding en wat we met 
een agendapunt willen bereiken: ter goedkeuring, ter bespreking, input gevraagd etc. Per agendapunt een 
eigenaar benoemen zodat die persoon weet dat ie dat punt moet voorbereiden.  

Actie 119: plaatje wordt niet aangepast geeft Marcel aan. Overleggen hebben wisselende insteek. Marcel wil 
een paraplu. Doel is om de verschillende raden goed te laten functioneren. Er wordt ook op verschillende 
manieren gewerkt en er is de afgelopen jaren onvoldoende afstemming geweest tussen de raden. Wat kan de 
gemeente bijdragen zodat het beter functioneert?  
We willen zeker samenwerken met andere raden als het overlappende onderwerpen zijn. Maar niet dat 
adviesraad sociaal domein uiteindelijk bepaald of onze adviezen in onze vorm aangeboden worden aan de 
raad. Meer samenwerking, weten van elkaar waar we mee bezig zijn. Evt. aanwezig bij elkaars vergaderingen, 
notulen delen, overleg met voorzitters paar keer per jaar. ACTIE: Volgende keer op de agenda. Geen 
hiërarchische vorm. Samenwerken wel. 

Doorgenomen en hiermee vastgesteld.  

4. Ingekomen- en uitgaande stukken (zie Dropbox) 
IN:  221024 Harmonisatie: Hoe nu verder (reeds besproken 27.10.22) 
UIT:  221115 Advies inzake Ondersteuning Verenigingen Energiecrisis 

221115 Begeleidende mail Advies Ondersteuning Verenigingen Energiecrisis 
  
5. NAW gegevens sportraadleden en invulling werkgroepen (Gerard) 
NAW lijst staat op de Dropbox. Marcel heeft geboortedata nog nodig van de nieuwe leden, graag aan Gerard 
doorgeven.  
- Sport en Onderwijs: Randy, Han, Astrid 
- Sportaccommodaties: Evert, John, Han 
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- Sportsubsidies/ verenigingsondersteuning: Paul, Judith, Koert-Jan. Addy Vonk contactpersoon gemeente.  
- Sport in openbare ruimte/ sport als middel: Randy, Gerard, Erik. Macy Hartman contactpersoon gemeente 

voor sport als middel.  
ACTIE: Zelf organiseren van overleggen. Kijkend naar doelstellingen in beleidsdocument van gemeente. 
Toetsen hoe het ermee staat.  
 
6. Bespreken verenigingsmonitor (allen) 
Geen verdere opmerkingen. 2 verenigingen die op omvallen staan is niet gerelateerd aan de energiecrisis.  
Kwart van de verenigingen ervaart bedreigingen in voortbestaan. Door corona hebben veel verenigingen 
ingeteerd op het eigen vermogen. Op korte termijn ervaren zij mogelijk nog gevolgen van de energiecrisis.  
Marcel geeft aan dat de tennisverenigingen best vooruit lopen qua verduurzaming. Bijna alle verenigingen 
hebben al ledverlichting. Voetbal loopt daar bv. op achter. MHV wil hele pand aanpakken om te 
verduurzamen, maar die zitten ruim bij kas om deze investeringen te doen.  
3.5: moeten we aan werken. Start met de nieuwe werkgroepen.  
Addy wordt de trekker van de uitkomsten van de verenigingsmonitor. We moeten wel samen bepalen welke 
onderwerpen we oppakken. De werkgroep sportsubsidies/ verenigingsondersteuning kan dit met Addy 
oppakken.  
 
7. Status advies inzake ondersteuning verenigingen energiecrisis (Karin en Marcel)  
Marcel is goed in contact met verenigingen, er zijn geen verenigingen die echt in de problemen zitten, velen 
hebben nog een vast contract voor energie. Er komt ook geld vanuit het Rijk voor sportverenigingen. Contract 
U-pas loopt tot 1-7-23. Men wil hier wel wat meer op inzetten om sport voor iedereen toegankelijk te maken 
(info onder embargo). Opgenomen in het energieplan.  
21 december bijeenkomst voor verenigingen, bij Kikkerfort. Aanmeldingen vooral van 
buitensportverenigingen. Tarieven binnensport verenigingen (zalen) zijn nog relatief laag door de bijdrage van 
de gemeente. Sportfondsen is wel omhoog gegaan in kosten, Maarssen Safari. Erik merkt op dat je zo wel 
verschil krijgt in ondersteuning van binnen- en buitensport. Marcel geeft aan dat de indexatie voor 2023 nog 
niet bekend is. Karin neemt dit zeker mee, gelijke ondersteuning voor alle soorten sport. Tijdens deze avond 
(21-12) goed het net ophalen bij de verenigingen. Koert-Jan verzoekt om de Wet toezicht bestuur 
rechtsorganen (Wtbr) voor verenigingen nog onder de aandacht te brengen.  
Er zijn een hoop potjes die kunnen helpen: Jeugdsportfonds (alleen voor jeugd), U-pas (niet alleen voor 
sporten) en kerkelijke fondsen: lokale fondsen.  

 
8. Lopende projecten (allen) 

 

Kern Project  Gemeente 
contact 

Sportraad  
contact 

Status 

Breukelen Skeelerbaan Karin van Vliet John en 
Gerard 

John en Gerard hebben een mail 
gehad van Jan Tilmans over het 
hele gebeuren rondom de 
skeelerbaan. Skeelerbaan 
Baambrugge wordt amper gebruikt. 
Oorspronkelijke plan in Breukelen 
was al een ‘gewone’ baan, geen 
wedstrijdbaan. Daar zijn ze nu weer 
op terug. Nu wil men een 
realisatiegroep samenstellen om 
originele plan te realiseren. 
Daarover nu met gemeente om 
tafel. In de winter: voor de ijsclubs, 
zomer: openbare ruimte. Plan dat 
er nu ligt zijn partijen enthousiast 
over. Rol van Jan Tielmans werkt 
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niet mee. Karin is nog positief en 
wil er nog steeds voor gaan.  

 Verhuizing LTV Breukelen  Marcel  Judith Geen update 

 Uitbreiding Kikkerfort Marcel  Gerard Is gestart, eerst intern werk.  

Maarssen-Dorp Zuilense Vecht Marcel   Geen update 

Maarssenbroek Herinrichting  
OSM Atletiek 

Marcel   Beachvelden vinden enkele 
omwonenden lastig i.v.m. 
geluidsoverlast, dus die laat men 
varen (helaas). Stephan bereid dit  
voor zodat het in maart in de raad 
besproken kan worden. Aanleg in 
zomervakantie 2023 is het doel.  

Vreeland Dorpshuis Marcel   Geen update 

Algemeen Nieuw zalen  
verhuur systeem 

Marcel  Gerard Geen update  

 
9. Beleidsactiviteiten  
Harmonisatie buitensport: Gerard Houteman gaat alle verenigingen langs. Akkoord van 5 voetbalverenigingen.  

 
10. Thema avond Vitaal Café 26 januari 2023 (Judith) 
Begin volgende week communicatie de deur uit, mail plus VAR/ RTV SV. Doelstelling verschoven naar meer 
netwerken en verbinden van partijen (na 2,5 jaar corona) en daarna ideeën voor activiteiten. Begin januari 
weer bijeenkomst. Randy gaat Google forms maken voor aanmeldingen. 
Alvast melden in jullie netwerk dat dit eraan komt.  
Gebiedsregisseur kan misschien ook wat vertellen inzake wijkgericht werken. Marcel informeert intern.   
 
11. Terugkoppeling - Sport en preventie-akkoord (Judith) 
Geen bijzondere ontwikkelingen. Zijn een paar grote aanvragen gedaan en goedgekeurd. Proces voor 
goedkeuring nogmaals onder de aandacht brengen, nu er veel verloop is geweest met themateam trekkers en 
dat zijn effect had op bezetting van het kernteam. Marcel, Piet en Judith hebben hier recent over gesproken, 
Judith maakt overzicht van huidige bezetting van teams. Dit wordt in januari tijdens de kernteam vergadering 
besproken om te kijken of er mensen kunnen schuiven naar ander team. Invulling vacatures bij de gemeente 
loopt maar kost enkele maanden tijd.  
  
12. Communicatie/ nieuwbrief/ website (Judith)  
Geen update, jaarverslag 2021 moet nog gemaakt worden. Judith probeert dit tijdens de kerstvakantie op te 
pakken. En dan meteen planning maken voor jaarverslag 2022. ACTIE: Fotograaf regelen voor foto, willen de 
nieuwe leden nog een stukje tekst aanleveren ter introductie van jezelf.  
Website sportpunt: is up to date. Is nu een medewerker binnen de gemeente die dit bijhoudt. Meer promoten 
van de website, verzoek om hun berichten te liken en delen, voor meer bekendheid.  

13. Vergaderschema 2023 (Gerard)  
Wisselende dagen i.v.m. beschikbaarheid Erik. Boom en Bosch of Kikkerfort is akkoord. Gerard maakt voorstel 
voor data. In buitenseizoen is dinsdag en donderdag een probleem voor Erik (maart tot november). Woensdag 
kan dan ook. Geen rekening meer houden met beschikbaarheid van de wethouder.  

14. Rondvraag  
Gerard: kantine (brasserie) van Kikkerfort zou gaan sluiten? Nee niet sluiten maar de pachter stopt ermee en 
er is vooralsnog geen opvolger gevonden.  
Judith: tips van Paul t.a.v. agenda worden overgenomen door Gerard.  
 
15. Sluiting 
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Er moet nog een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen worden. Verzoek aan de nieuwe leden of iemand een 
van deze rollen op zich wil nemen.  
John sluit de vergadering om 21.45 uur.  
 
Volgende vergaderingen: nieuwe vergaderschema 2023 volgt via Gerard    
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 15-12-2022:    

        

Nr. Datum Onderwerp Wie Af per 

     

139 15-12-22 Nieuwe leden stukje tekst aanleveren ter 
introductie van jullie zelf op de website 

Nieuwe leden 31-01-23 

138 15-12-22 Fotograaf regelen voor nieuwe foto’s sportraad 
t.b.v. website 

John? Voorjaar ‘23 

137 15-12-22 Werkgroepen organiseren zelf eerste overleg (en 
vervolg) 

Allen 18-01-23 

136 15-12-22 Samenwerking andere raden agenderen Gerard 18-01-23 

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 emailadressen 
en visitekaartjes laten drukken 

Judith  Januari ‘23 

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

Judith Eerste 
vergadering 
jan. ‘23 

122 10-03-22 Jaarverslag: opzet planning maken Judith Eerste 
vergadering 
jan. ‘23 

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

Marcel Jan ‘23 
 

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 2023  

 


