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VOORWOORD

Om een gezond sportklimaat te creëren binnen de 

Gemeente Stichtse Vecht, zijn vele activiteiten opgezet.

Als sportraad proberen we de belangen van de 

verenigingen en van individuele sporten zo goed 

mogelijk te behartigen. Altijd in goede samenwerking 

met de wethouder en beleidsmedewerkers van de 

gemeente. Door de wisseling van wethouder is er 

enige vertraging ontstaan met betrekking tot het verder 

uitwerken van het sportbeleid. Wij zullen samen met 

de gemeente trachten alle reeds gemaakte voorstellen 

zo snel mogelijk weer op te pakken.

Het zal best een spannend jaar worden, waarin diverse 

plannen een advies verlangen. Eveneens zullen wij, indien 

wij dit nodig achten, ongevraagd advies uitbrengen. 

De Sportraad is er klaar voor!

Aan de in dit verslag genoemde activiteiten van de 

sportraad in 2016 heb ik inhoudelijk niets toe te voegen.

Dick van Zanten

voorzitter
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SAMENSTELLING SPORTRAAD

De sportraad behartigt de belangen van de sport in de 

breedste zin van het woord. Met een vertegenwoordiging 

uit zoveel mogelijk kernen en achtergronden is er een 

brede kennis aanwezig. Elke maand vindt er een ver-

gadering plaats. Hierin worden actuele onderwerpen, 

knelpunten en successen besproken. De leden van de 

sportraad nemen deel op vrijwillige basis en ontvangen 

hiervoor geen vergoeding.

Olaf Horsman, beleidsadviseur sport, zorgt ook dit jaar 

weer voor de ambtelijke ondersteuning. Elke vergadering 

is hij aanwezig om met desportraad van gedachten te 

wisselen en de ambtelijke stukken te bespreken. Periodiek 

schuift ook de wethouder sport aan bij de vergadering.

In 2016 hebben we afscheid genomen van twee leden. 

Stef van Leeuwe heeft zich vanaf de oprichting van de 

sportraad met grote enthousiasme ingezet voor de sport. 

Scherpe, kritische inbreng maar ook meedenken bij het 

ontwikkelen van nieuw beleid waren voor Stef elke keer 

weer een nieuwe uitdaging. 

Hanney Plugge-Hiele heeft met haar ervaring in de sport, 

als docent en oprichter van Dansvereniging Terpsichore, 

een grote bijdrage vanuit de praktijk geleverd. Helaas 

laten de omstandigheden het niet meer toe om de tijd en 

energie erin te steken, die aan een lid van de sportraad 

worden gevraagd.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester: 

2e Penningmeester:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Notulist:

Contactambtenaar:

Dick van Zanten

Vincent Stapper

Piet Verlaan

Thea Timmerman

Zwanie van de Neut

John Heun

Sander Treur

Rowin Niewerth

Susanna Kersten

Olaf Horsman

Ultimo 2016 is de samenstelling van de sportraad:
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BEHANDELDE ONDERWERPEN

De onderwerpen die worden behandeld tijdens een 

vergadering worden bepaald door wat er speelt in de 

gemeente. De leden van de sportraad vormen de oren en 

ogen. Leden brengen onderwerpen in vanuit hun eigen

omgeving of achtergrond. Tijdens de vergaderingen 

worden regelmatig ambtelijke nota’s en beleidstukken 

besproken. Daarnaast geven we input voor nieuw te 

schrijven stukken. Hieronder zijn per maand de 

belangrijkste onderwerpen opgesomd.

Januari

• Brainstorm Sporthuis

• Uitvoeringsprogramma sport

• Onderzoek Sporthuis

Februari

• Gymzaal Harmonieplein Maarssen

• Communicatie / nieuwsbrief / website

• AED’s

• Aanpassingen Sportfondsen Maarssen

Maart

• Sporthuis

• Foto’s t.b.v. nieuwe website

April

• Ondermaats niveau velden OSM atletiek

• Klachtenregistratie gemeente

• 55+ sporten

• Thema-avond sportraad

Mei

• Daalseweide, ontwikkelingen

• Uitvoeringsprogramma OVVO

• Stichtse Vecht marathon

• Speeltoestellen woonwijken

• Onderzoek sport en beweeggedrag

• Nationale sportweek

Juni

• Sportpark Daalseweide, ontwikkelingen

• Nieuwe inwoners gemeente, hoe benaderen 

voor sport WMO raad, kennismaking

• Notitie ouderensport

• Sporthuis

• Voetbal denktank, club van voorzitters
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Juli

• Invulling taakstelling

• Zienswijze Sportpark Daalseweide

• Adviesrapport maatschappelijk 

verantwoorde sportverleningen

• Begroting onderhoud buitensport

Augustus

• Sportconsulent, jeugdsportfonds en u-pas

• Onderhoudsbudgetten buitensport

• Thema-avond Sportraad

• Communicatie sportraad

September

• Sportpunt Stichtse Vecht

• Thema-avond sportraad

• SO sport

Oktober

• Blauwdruk sportpunt

• Kunstgras ESDO

• Bijeenkomst TOS, Daalseweide

• SO sport

November

• Budget onderhoud buitensport 2017

• Communicatie sportraad

• Schoolzwemmen

• Evaluatie thema-avond en uitkomsten bespreken

December

• Sociaal domein

• AED’s van sportverenigingen / bereikbaarheid

• Nieuwe website sportraad

• Sportpunt Stichtse Vecht
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WERKGROEP BUITENSPORT

De werkgroep Buitensport heeft gedurende het jaar 2016

overleg gevoerd met de Gemeente over de besteding van 

de gelden voor Groot en ander Onderhoud in 2016 voor 

de buitensport. 

Uiteindelijk is er vanuit de sportraad op 24 augustus 2016 

een goedkeuring verleend. Lopende het jaar is het over-

zicht van de bestedingen steeds bijgewerkt. Begin 2017 

zullen wij als werkgroep de totale besteding ten opzichte 

van de begroting ontvangen. Hiermee is eenvoudig te 

controleren of de gemaakte begroting de werkelijkheid 

benadert. Afwijkingen zullen apart worden besproken. 

Wel zijn wij van mening dat een goedkeuring op een 

begroting in het lopende jaar rijkelijk aan de late kant is. 

Wij zullen als werkgroep er naar streven dat de budgettering 

voor 2017 eerder gereed en goedgekeurd zal zijn.
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WERKGROEP 
THEMA-AVOND

Ook in 2016 heeft de sportraad weer een thema-avond 

gehouden. Deze was op 17 november in Second Base, 

gevestigd in de Safari in Maarssen. 

Het thema was deze keer Samen Sportief De Toekomst in.

De avond stond onder leiding van Henk Korevaar uit 

Nederhorst den Berg. 

Als eerste werd het woord gegeven aan de drie mede-

werkers van de gemeente die ieder over een onderwerp 

uitleg hebben gegeven. Daarna werden de ca. 25 

aanwezigen in groepen verdeeld, waarna zij op grote 

vellen papier belangrijke zaken op moesten schrijven, 

met in het achterhoofd het thema van de avond.

Hierna werd er over bepaalde zaken een discussie 

gevoerd zodat iedereen de opgeschreven punten kon 

toelichten. De papieren werden, met een mooie strik er 

omheen, meegegeven om deze aan de gemeente te 

overhandigen.

Na de bedankjes en het uitreiken van de bloemen werd 

er nog nagepraat bij een drankje en een hapje. Het was 

een nuttige bijeenkomst en we gaan op zoek naar een 

ander thema voor volgend jaar.
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Datum Naam / Omschrijving Bedrag

01-01-16 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 10.987,97

Uitgave 2016

Onkosten secretariaat € 540,00

Onkosten deelnemers 30,00 / pp € 120,00

Thema avond 21 nov.2016 € 379,60

Fotograaf presentatie € 50,00

Attenties / PR € 13,48

Onkosten website € 166,00

Factuur TISCOM HOSTING BV en ONE BV € 87,11

Bankkosten betalingsverkeer € 64,70

Afscheid en jaarafronding Sportraad 9 april 2016 Breukelen € 594,15

Totaal uitgaven € 2.015,04

Inkomsten 2016

Rente Spaarrekening € 44,67

Gem Stichtse Vecht bijdrage 2015, 15 nov.2016 € 2.336,00

Totaal inkomen € 2.380,67

31-12-2016 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 11.353,60

FINANCIËN
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In 2016 is door sportraad prioriteit gegeven aan het

verbeteren van de communicatie en aan het zo laag-

drempelig mogelijk maken van de bereikbaarheid. 

De sportraad behartigt de belangen van de sport in de 

breedste zin van het woord. Een goede communicatie 

met name met de achterban, de verenigingen, is van 

essentieel belang. Door de werkgroep communicatie zijn in 

overleg met de vergadering drie speerpunten benoemt, t.w.

1. Nieuwe website

• Eind 2016 is een nieuwe website gerealiseerd.

• De site, het beheer en de module om nieuwsbrieven 

te genereren zijn ‘geschonken’ door de fi rma Loyals 

uit Mijdrecht. Zij zijn daarmee de partner voor com-

municatie van de Sportraad Stichtse Vecht.

• Het functioneel beheer van de website is in eigen 

beheer van de leden van de Sportraad. Het aanvul-

len en aanpassen van de website is daarmee zeer 

laagdrempelig, waardoor we snel kunnen schakelen 

met nieuws.

2. Digitale nieuwsbrief

• Samen met de gemeente wordt aandacht besteed 

aan een kwalitatief juist en volledig overzicht van 

alle e-mailadressen van de verenigingen

• Vanaf 2017 wordt de nieuwsbrief per kwartaal 

gedeeld met de achterban en bevat de meest recente 

nieuwsberichten van de gemeente en sportraad.

• De nieuwsbrief genereert verkeer van en naar 

de website.

3. Social Media

• Facebook- en Twitteraccounts van de Sportraad 

zijn actief sinds 2016

• Primair wordt vooral een eerste contact gemaakt 

met de verengingen door “te volgen”

• Voor 2017 wordt een plan gemaakt hoe hoe we 

social media kunnen gaan gebruiken als onderdeel 

van beter communiceren en bereikbaar zijn.

Voor 2017 zal de aandacht liggen op het nakomen 

van de belofte om per kwartaal een nieuwsbrief te blijven 

sturen, het actueel en relevant houden van de website en 

onderzoeken hoe social media beter kan worden gebruikt 

om nog directer en meer zichtbaar te worden voor alle 

verenigingen.

COMMUNICATIE


