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VOORWOORD
Dit is alweer het 6e jaarverslag sinds de oprichting van de

buitensport is één van de uitdagingen voor 2018.

Sportraad Stichtse Vecht. De Sportraad Stichtse Vecht is

Daarnaast willen wij werken aan een betere verbinding

een onafhankelijk adviesorgaan, dat door de gemeente-

met de sporters en sportverenigingen om gezamenlijk

raad in 2011 in het leven is geroepen om gevraagd en

het sportklimaat in de Stichtse Vecht verder te verbeteren.

ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het
sportbeleid in de Gemeente Stichtse Vecht.

Voor 2018 is de sportraad weer aangevuld met nieuwe
leden, die in de diverse sporten al hun sporen hebben

De Sportraad realiseert zich als geen ander onderdeel

verdiend en nu al hun kennis en ervaring gaan inzetten

te zijn van een ecosysteem waar afstemming met partners

voor de sport binnen de Stichtse Vecht.

in het sociaal domein, alsmede collega-sportraden,
bijdraagt aan onze doelstelling. Het gaat goed met

Dick van Zanten

de sport in de Stichtse vecht, maar er liggen ook weer

voorzitter

nieuwe uitdagingen voor ons. De harmonisatie van de
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SAMENSTELLING SPORTRAAD
De sportraad behartigt de belangen van de sport in

In september heeft er een kennismaking plaatsgevonden

de breedste zin van het woord. Met een vertegen-

met de sportraad. Hierna is het traject in gang gezet

woordiging uit zoveel mogelijk kernen en achtergronden

voor de formele benoeming. Eind 2017 zijn de nieuwe

is er een brede kennis aanwezig. Om de maand vindt

leden benoemd tot lid van de sportraad Stichtse Vecht.

er een vergadering plaats. Hierin worden actuele
onderwerpen, knelpunten en successen besproken.

Ultimo 2017 is de samenstelling van de sportraad

De leden van de sportraad nemen deel op vrijwillige

(tussen haakjes zijn/haar termijn):

basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Voorzitter:

Dick van Zanten (2011 - 2019)

Olaf Horsman, beleidsadviseur Sport, zorgt ook dit

Secretaris:

Vincent Stapper (2011 - 2019)

jaar weer voor de ambtelijke ondersteuning. Elke

Penningmeester:

Piet Verlaan (2011 - 2019)

vergadering is hij aanwezig om met de sportraad

2e Penningmeester: Thea Timmerman (2011 - 2019)

van gedachten te wisselen en de ambtelijke stukken

Algemeen lid:

Zwanie van der Neut (2011 - 2019)

te bespreken. Periodiek schuift ook de wethouder

Algemeen lid:

John Heun (2015 - 2019)

Sport aan bij de vergadering.

Algemeen lid:

Sander Treur (2015 - 2019)

Algemeen lid:

Gerard Geerdink (2017 - 2021)

In 2017 hebben we gezocht naar uitbreiding

Algemeen lid:

Joris Meegdes (2018 - 2022)

om de sportraad weer op volle sterkte te krijgen.

Algemeen lid:

Judith van de Vorle (2018 - 2022)

Een hiervoor ingestelde sollicitatiecommissie

Algemeen lid:

Diana Kolfschoten (2018 - 2022)

heeft de werving en kennismakingsgesprekken

Notulist:

Susanna Kersten

verzorgd. Hieruit zijn vier enthousiaste nieuwe

Contactambtenaar: Olaf Horsman

sportaadleden voortgekomen.
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BEHANDELDE ONDERWERPEN
Hieronder de belangrijkste onderwerpen welke werden

•

Noodwoningen statushouders op sportvelden

behandeld tijdens de 8 vergaderingen in 2017. Er werden

•

Memo energiek besparen

onderwerpen ingebracht door de leden vanuit hun eigen

•

Memo Sportpunt SV

omgeving of achtergrond. Tijdens de vergaderingen

•

Schoolzwemmen

werden regelmatig ambtelijke nota’s en beleidstukken
besproken. Daarnaast geven we gevraagd en
ongevraagd advies aan het College.
Februari
•

Presentatie MFA

•

Onderhoudsbegroting Buitensport

•

Bijeenkomst Sociaal Domein

•

Collegebijeenkomst topdossier Sport

•

Werving nieuwe sportraadsleden

•

Aanpassingen Sportfondsen Maarssen

Maart

Juni
•

Nieuwe sportraadleden

•

Sportcafe/Thema-avond

•

Project Zuilense Vecht

Augustus
•

Subsidie op zonnepanelen bij Sportclubs

•

Sportpark Zuilen

•

Aanbesteding Scholman

September
•

Voortgang Sportpark Zuilense Vecht

•

Bestekaanbesteding Groot Onderhoud

•

Herontwikkeling Daalseweide

•

Kunstgrasveld FC Breukelen

November

•

Richtlijnen subsidieverstrekking Sport en Duurzaamheid

•

Klachten kunstgras korrels

•

Voorstel Participatie Sociaal Domein

•

Voorstel Participatie in het sociaal domein

•

Sportcafé/Thema-avond

•

Evaluatie thema-avond

December

Mei
•

Kennismaking Griffie Stichtse Vecht, de heer Jelle Hekman

•

Aangepast horecabeleid

•

Ontwikkeling digitale platform Sport

Sportraad Stichtse Vecht
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

•

Extra middelen binnensport Presentatie Sportpunt,
stand van zaken en ontwikkelingen

•

Schoolzwemmen

info@sportraadstichtsevecht.nl
www.sportraadstichtsevecht.nl

5

WERKGROEP BINNENSPORT
De werkgroep Binnensport bestaat uit drie leden van

zwemmen, sportklimaat in de toekomst, beheren en

de Sportraad: Vincent Stapper, Gerard Geerdink en Piet

exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen

Verlaan. Tot de taak van de werkgroep behoort het

(zelf doen, uitbesteden of afstoten).

behartigen van de belangen van de binnensportverenigingen
binnen de gemeente naar het college van Stichtse Vecht.

3. Voorstel bestedingswijze € 75.000,00 binnensport

Daartoe heeft zij regelmatig contact met de verant-

De gemeenteraad had tijdens de raadsbehandeling van

woordelijke wethouder en de ambtenaren die over het

de begroting 2018 d.d. 7 november 2017 besloten om

sportbeleid gaan. In dit verslag worden onder de binnen-

een structureel budget van € 75.000,- beschikbar te

sporten de sporten gerekend, die accommodatie huren

stellen voor de binnensport.

bij de gemeente of Sportfonds Stichtse Vecht.
In overleg met de werkgroep Binnensport zijn
De onderwerpen en initiatieven die voor 2017 op de

de mogelijkheden verkend en een advies advies

agenda stonden waren:

“besteding extra middelen binnensport” opgesteld.
Dit advies is op 22 december naar de beleidsambtenaar

1. Oprichten en inrichten van het Sportpunt Stichtse Vecht

van de gemeente gestuurd ter verwerking in

Zie het verslag van de werkgroep Buitensport. Wij

zijn collegevoorstel.

verwachten dat de verenigingen en de inwoners van de
gemeente met sportpunt Stichtse Vecht een belangrijk en

De volgende bestedingsdoelen zijn voorgesteld en in de

direct aanspeekpunt hebben. Bovendien zorgt de nieuwe

collegevergadering van 23 januari 2018 vastgesteld:

website van sportpunt een belangrijk informatiepunt voor

•

Aanpassen tarieven zaalhuur voor verenigingen.

activiteiten van verenigingen en gemeente.

•

Instellen fonds voor sport- en spelmateriaal.

•

Onderzoek naar verbetermogelijkheden op het

2. Collegebijeenkomst topdossier sport op
17 januari 2017

gebied van onderhoud, beheer en schoonmaak.
•

Onderzoek naar vergroten van de zaalsportcapaciteit.

Deze bijeenkomt is ook bijgewoond door enkel sportraadleden. Het thema was Sportief en duurzaam de toekomst in.

In 2018 worden de voorstellen verder uitgewerkt en

Aan de orde kwamen o.a. instelling sportpunt, school-

verdere actiepunten opgesteld.
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WERKGROEP BUITENSPORT

De werkgroep Buitensport bestaat uit drie leden van

kunnen halen over de mogelijkheden om te sporten

de Sportraad: Dick van Zanten, Zwanie van der Neut en

binnen de gemeente. De werknaam was Sporthuis

John Heun. Tot de taak van de werkgroep behoort het

Stichtse Vecht. Deze SPoC zou ook hulp moeten gaan

behartigen van de belangen van de buitensportverenigingen

bieden aan sportverenigingen om informatie te krijgen

binnen de gemeente naar het college van Stichtse Vecht.

en te verstrekken over hun activiteiten.

Daartoe heeft zij regelmatig contact met de verant-

Daarnaast diende de zichtbaarheid groter te worden en

woordelijke wethouder en de ambtenaren die over

diende er een proactieve informatievoorziening te komen.

het sportbeleid gaan.
De Sportraad was met twee leden vertegenwoordigd
Onder de buitensporten worden sporten gerekend

in de ‘Denktank Sport’ bij de totstandkoming van het

waar een vaste accommodatie is vereist om deze te

Sportpunt. Namens de werkgroep Buitensport was dat

kunnen beoefenen en daartoe worden volgende

John Heun en namens de werkgroep Binnensport Piet

sporten gerekend:

Verlaan. Er is veelvuldig overleg geweest met diverse
leden van de politiek en van de ambtenaren over de

•

Voetbal

9 verenigingen (ca. 3.720 leden)

invulling van het geheel. Dit heeft geresulteerd in een

•

Tennis

7 verenigingen (ca. 3.250 leden)

digitaal platform en website en het betrekken van een

•

Hockey

2 verenigingen (ca. 2.545 leden)

werkplek in Kikkerfort Breukelen waar de verant-

•

Korfbal

2 verenigingen (ca.

550 leden)

woordelijke gemeenteambtenaren een aantal

•

Atletiek

1 vereniging

210 leden)

dagen per week zitting hebben.

(ca.

Samen hebben deze verenigingen in totaal ca.

2. Inzichtelijk te maken van de uitgaven van

10.275 leden.

de gemeente voor de buitensporten
In het verleden bleek dat het nogal lastig was om

De onderwerpen en initiatieven die voor 2017 op de

een financieel overzicht te krijgen van de bedragen

agenda stonden waren:

die gemoeid zijn met het onderhoud van
de buitensportaccommodaties.

1. Oprichten en inrichten van het
Sportpunt Stichtse Vecht

In nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren

Uit een initiatief van het CDA en Maarssen 2000 kwam

is nu een duidelijker beeld ontstaan over de financiële

naar voren dat er binnen de gemeente behoefte was aan

mogelijkheden en middelen van de gemeente voor de

een laagdrempelige “Single Point of Contact” waar alle

(buiten)sportverenigingen binnen de gemeente. Wij zijn

inwoners (en verengingen) van de gemeente informatie

nog bezig dit proces te verbeteren en te stroomlijnen.
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WERKGROEP BUITENSPORT

3. Zuilense Vecht

Er zijn diverse onderzoeken geweest. (o.a. Meer jaren

Een belangrijk thema voor de komende jaren is de

Onderhoudsplan (MJOP), tussentijdse extra opknapbeurten).

ontwikkeling van sportpark Zuilense Vecht waar in
samenwerking met de gemeente Utrecht Sportpark

Probleem bij dit proces is dat binnen de diverse deel-

Daalseweide onderdeel van is. Het plan is een initiatief

gemeenten zeer verschillende regelingen bestaan die

van de vier verenigingen die gebruik maken van sport-

maar moeizaam omgezet kunnen worden. Zie ook punt 5.

park Daalseweide, zijnde vv Maarssen, vv DWSM,
korfbalvereniging OVVO en tennisvereniging Luck Raeck.

Tevens speelt het project Zuilense Vecht met zijn
eigen dynamiek. En de vraag of het onderhoud voor alle

Deze verenigingen hebben de handen in één geslagen

verenigingen ondergebracht kan worden in één stichting

om middels verkoop van een gedeelte van de grond voor

voor alle verenigingen. Met de daarbij behorende

de bouw van woningen de financiële middelen te krijgen

aanbestedingseisen.

om een nieuw sportpark te realiseren. In een later
stadium is op verzoek van de provincie ook

5. Harmonisatie Buitensporten

de gemeente Utrecht aangehaakt.

Waar de harmonisatie van de binnensporten en andere
onderdelen binnen de gemeente al zijn voltooid is het

De Sportraad is al in een vroeg stadium door de betrokken

voor de buitensporten nog steeds niet gerealiseerd.

verenigingen geïnformeerd over de plannen. Ook is

Dit onderwerp is eind 2017 door de Sportraad opgepakt

steeds minimaal één lid van de Sportraad aanwezig

omdat zonder deze richtlijnen er de mogelijkheid bestaat

geweest bij alle bijeenkomsten waar de plannen

van ongelijke behandeling van diverse verenigingen.

besproken werden.
De Sportraad heeft zich tot doel gesteld om dit in 2018
4. Overleg Voorzitters Voetbalverenigingen

wel te voltooien. Daarom vindt er sinds enkele weken

Als lid van de Sportraad is John Heun aanwezig bij de

structureel overleg plaats met de betrokken ambtenaar

periodieke overleggen tussen de voorzitters van de 9

die daar voor staat opgesteld.

voetbalverenigingen binnen de gemeente Stichtse Vecht.
Dit overleg is in het verleden ontstaan doordat de voetbal-

Uitgangspunt is dat er duidelijke richtlijnen komen waar alle

verenigingen wilden onderzoeken of het onderhoud van

buitensportverenigen zich aan (kunnen) houden en waarbij

de voetbalvelden geprivatiseerd kon worden, omdat in

alle buitensportverenigen gelijk behandeld worden.

hun beleving het onderhoud te wensen overliet. Dit proces
loopt nu al zo’n vier jaar en er zit weinig vooruitgang in.
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COMMUNICATIE - JAARVERSLAG 2017
In 2017 heeft de Sportraad haar communicatieambitie

3. Social Media

verder gestalte gegeven. Met een verdere invulling en

•

Het Facebook- en Twitter-account van de Sportraad

aanwezigheid op gebied van online communicatie is

zijn actief sinds 2016. In 2017 is er onvoldoende

daarnaast vooral aandacht en energie gegaan naar

aandacht geweest om dit naar een volgend niveau te

afstemming en samenwerking met Sportpunt Stichtse Vecht

brengen om de de achterban te bereiken. In 2018

om elkaar te versterken in online en offline zichtbaarheid

wordt opnieuw gekeken welke sociaal medium het

en bereikbaarheid voor de verenigingen.

beste aansluit op de doelstelling, haalbaarheid,
passend bij de behoefte van alle stakeholders.

De werkgroep communicatie heeft 4 speerpunten
4. Samenwerking Sportpunt

benoemd voor 2017:

•

1. Online communicatie middels de website
•

1 centraal loket binnen onze gemeente. De centrale

Het functioneel beheer van de website is in eigen

kantoorfunctie bij het Kikkerfort alsook het online

beheer van de leden van de Sportraad. Het aanvullen

platform wordt steeds beter gevonden. De Sportraad

en aanpassen van de website is daarmee zeer

en Sportpunt verwijzen proactief naar elkaar om de

laagdrempelig, waardoor we snel kunnen schakelen

juiste vragen en aandacht te krijgen horend bij ieders

met nieuws.

aandachtsgebied.

2. Digitale nieuwsbrief
•

Het Sportpunt is enkele maanden onderweg als

In het nieuwe jaar zal het speerpunt van communicatie

De ambitie om ieder kwartaal een nieuwsbrief uit brengen

blijven om de juiste en meest relevante content tijdig bij

is bijgesteld naar 2 tot 3x per jaar. Het vergaderschema

alle stakeholders te krijgen middels de diverse kanalen.

zelf en het selecteren en produceren van content is niet
realistisch gebleken voor een nieuwsbrief per kwartaal.
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THEMA-AVOND
In 2017 werd er weer een thema-avond georganiseerd
door de Sportraad Stichtse Vecht. Deze vond plaats
op 2 november in Theater 4en1 in Breukelen.
Het thema voor dit jaar was ‘Meer sport in
het verkiezingsprogramma’.
Hiervoor waren ook alle politieke partijen uitgenodigd
zodat zij over dit thema konden meepraten en hun
standpunt laten weten. Aanwezig waren: Stichtse Vecht
beweegt, Lokaal Liberaal, CU/SGP, Streekbelangen,
Vechts Verbond, CDA en PvdA.
De avond stond onder leiding van Henk Korevaar uit
Nederhorst den Berg. Na de opening, en het voorstellen
van verschillende personen door de voorzitter van de
Sportraad, kon de avond van start. De avond had drie
thema’s. Financiering van de sport, Veiligheid in/
van de sport en Vernieuwing in de sport
De aanwezigen werden verdeeld in drie groepen die
ieder bij een thema begonnen. Gedurende twintig
minuten werd er goed gediscussieerd over het thema.
Daarna konden ze op vellen papier hun idee kwijt over
het thema. Bij het wisselen van het thema bleven één
of twee personen zitten om uitleg te geven over de
genoteerde punten. Zo kreeg iedereen een goed inzicht
over wat er speelt in de sport en hoe men hierover dacht.
Aan het begin van de avond mocht de politiek zeggen hoe
men over het thema dacht. Aan het eind, nadat ze hadden
meegekeken en geluisterd, hebben zij nogmaals gezegd
wat ze zouden doen of veranderen voor de sport.
Het was een nuttige avond voor iedereen, die werd
afgesloten in een gezellige sfeer onder het genot van
een drankje en een hapje. Hierna ging iedereen rond
22.00 uur weer naar huis.
Voor volgend jaar gaan we weer op zoek naar een
ander, actueel thema.
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FINANCIËN
Datum

Naam / Omschrijving

Bedrag

01-01-17

Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht

€ 11.353,60

Uitgaven 2017
Onkosten secretariaat (vrijwilligersvergoeding)

€ 480,00

Onkosten sportraadleden (vrijwilligersvergoeding)

€ 130,00

Vergaderkosten 7 juni 2017 Kikkerfort

€ 106,65

Thema-avond 2 november 2017 bij Theater 4en1 Breukelen

€ 1.665,25

Loyals, opmaken jaarverslag

€ 549,04

Fotograaf presentatie thema-avond

€ 90,75

Attenties/PR

€ 70,65

Solid @ IT B.V., laptop, installatie en Office 365

€ 1.562,17

Factuur website TISCOM HOSTING BV en One BV

€ 42,35

Bankkosten betalingsverkeer

€ 69,63

Afscheid en jaarafronding Sportraad 9 juni 2017 Maarssen

€ 404,39

Totaal uitgaven

€ 5.170,88

Inkomsten 2017
Rente Spaarrekening

€ 20,75

GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2017 dec 2017

p.m.

Totaal inkomen

€ 20,75

31-12-2017

Saldo bankrek. NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht

€ 6.203,47

Datum

Naam / Omschrijving

Bedrag

22-01-18

Ontvangen: GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2017

€ 2.170,00

22-01-18

Betaald: registratie Osting Makelaar website 2017

€ -18,15

22-01-18

Betaald: onkosten secretariaat dec 2017

€ - 60,00

26-01-18

Betaald: bankkosten ING 4e kwartaal 2017

€ - 20,35

26-01-18

Saldo vermogen

€ 8.274,97

Begroting Sportraad 2018
Secretariaat notulist (vrijwilligersvergoeding)

€ 600,00

Vergoeding onkosten leden (vijwilligersvergoeding)

€ 300,00

Vergaderkosten

€ 200,00

Presentatieboekje jaarverslag sportraad

€ 1.000,00

Thema-avond

€ 1.000,00

Sportstimulering verenigingen bijeenkomsten

€ 500,00

Onkosten website en Office 365

€ 200,00

Bankkosten

€ 100,00

Afscheid en jaarafronding

€ 500,00

Attenties/PR

€ 150,00

Totaal begroting

€ 4.550,00

GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2018

€ 2.336,00

Saldo uit reserve

€ 2.214,00
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