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1. Inleiding
Dit jaarverslag betreft de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013
Het jaarverslag geeft een beeld van en verantwoording over de activiteiten welke dit
jaar hebben plaats gevonden.
Voor de Sportraad kan 2013 gekenschetst worden als een leerjaar waarin vele
onderwerpen aan bod zijn gekomen, zijn besproken en waarover advies is
uitgebracht.
Met name dienen hier genoemd te worden het uitbrengen van advies over het
subsidie beleid, de vaststelling tarieven binnensporten en een advies omtrent de
burger participatie. toewijzing van geoormerkte gelden aan de sportverenigingen in
relatie tot het combinatieveld Hockey en Voetbal in Loenen. In het najaar is de
beslissende raadsvergadering hierover geweest. In onze eerste vergadering van
2013 toch op de agenda geplaatst om het hele traject te kunnen evalueren.
Doordat de harmonisatie van het taakveld sport binnen de gemeente Stichtse Vecht
niet in 2012 heeft plaatsgevonden is 2013 aan te merken als een “tussenjaar” waarin
met name werd geïnventariseerd hoe het sportbeleid voorheen werd vormgegeven in
de voormalige 3 gemeenten, welke nu tot kernen zijn verworden.
Daarnaast heeft de Sportraad een geslaagde Thema avond georganiseerd in MFA
“Safari”waarin de Sportraad met bestuurders van de verenigingen kennis kon maken
en waarop een aantal interessante onderwerpen de revue zijn gepasseerd.
Op de georganiseerde thema avond zijn ca. 50 deelnemers afgekomen waarbij
zowel door de Wethouder Sport als door enkele vakinhoudelijke ambtenaren
toelichtingen werden gegeven op de aanstaande harmonisatie en waar de
mogelijkheden van het verkrijgen van Buurtcoaches werd toegelicht.
Verder heeft 2013 in het teken gestaan van de verder harmonisatie, tarieven
binnensport accommodaties en het onderhoud hieraan. Deze onderwerpen waren
bijna maandelijks onderwerp van gesprek in onze vergaderingen.
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2. Samenstelling en werkwijze Sportraad
De formele doelstelling en taak van de Sportraad is het behartigen van de belangen
van sportverenigingen en sporters uit de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast
behoort tot de taak van de Sportraad om het College van B&W gevraagd maar ook
ongevraagd van advies te dienen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het
sportbeleid.
De Sportraad heeft zich ten doel gesteld om de sportverenigingen binnen de
gemeente zo veel mogelijk te betrekken bij haar activiteiten.
De Sportraad vergadert één maal per maand op de vaste locatie t.w. het voormalig
gemeentehuis te Breukelen; Boom en Bosch. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De vak ambtenaar Sport Dhr. O. Horsman was in 2013 als vast aanspreekpunt
namens het College aanwezig.
De Wethouder voor onder andere sport de heer V. van der Horst schoof ook
incidenteel bij de vergaderingen aan.
De sportraad heeft een klein werkbudget toegewezen gekregen om diverse zaken te
kunnen verwezenlijken en te bekostigen.
Alle sportraadleden zitten op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen
vergoeding.
De samenstelling
De Sportraad bestaat uit 10 personen
De Sportraad was ultimo 2013 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Niek De La Haije
Secretaris
Dick van Zanten
Penningmeester
Piet Verlaan
2e Secretaris
Stef van Leeuwe
e
2 Penningmeester
Thea Timmerman
Algemeen lid
Zwanie van de Neut
Algemeen lid
Vincent Stapper
Algemeen lid
Jos Dijkers
Algemeen lid
Jan Sligtenhorst
Algemeen lid (april 2012) Hanney Plugge- Hiele
Notulist
Lenie Roelofsen
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Op de foto ontbreekt de heer J. Dijkers
Bijeenkomsten Sportraad
In de verslagperiode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is de
sportraad 11 keer bijeengeweest.
Vanuit het College van de gemeente Stichtse Vecht is als beleidsadviseur
toegevoegd aan de Sportraad Vak ambtenaar Sport de heer O. Horsman.
Naast de “normale” vergaderingen is er ook een werkgroep samengesteld welke de
voorbereiding en uitvoering van de thema avond op zich heeft genomen.
Deze werkgroep bestond alleen uit leden van de Sportraad.
Deze werkgroep heeft 2 maal vergaderd in “petit comité”.
Daarnaast hebben enkele leden van de Sportraad met de Gemeente in enkele
aparte bijeenkomsten gesproken over de mogelijke oprichting van een Sportbedrijf
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3. Behandelde onderwerpen
Er zijn door de Sportraad een aantal onderwerpen behandeld.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de onderwerpen.
Januari 2013:
- Behandelen algemene voorwaarden gebruik sportzalen
- Bezuinigingen gemeente voor sport tot 2015
- Inventarisatie sportaccommodaties
- Businesscase sportbedrijf
Februari 2013:
- Informatieavond subsidie mogelijkheden voor combi functies en buurtsport
coaches
- Betaling cursus ((herhaling) defibrillatoren
Maart 2013:
- Advies burgerparticiipatie.
- Memo concretisering rol Sportraad Stichtse Vecht.
- Tarieven binnensport
- Bezoek werksessie
April 2013:
- Vergaderschema laten opnemen in de V.A.R.3
- Sportstimulering
- Algemene voorwaarden verhuur sportzalen
- Advies binnensport tarieven
- Presentatie over breedtesport
Mei 2013:
- AED: beantwoording raadsvragen.
- Werkgroepen
- Jaarverslag Sportraad
- Kennismaking werksessie gemeenteraad / sportraad
Juni 2013:
- Thema-avond (voortgang)
- Jaarverslag Sportraad
- Participatie traject sportbedrijf
- Vaststelling en harmonisatie tarieven sportzalen in Stichtse Vecht 2013/2014
en 2014/2015
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Juli 2013:
- Vakantie periode. Geen maandelijkse vergadering Sportraad
Augustus 2013:
- Afgekeurde materialen sportzalen
- Achteruitgang subsidies sport (onevenredig)
- Project nuchter verstand
September 2013:
- Actief mede opstellen sportbeleid
- werksessie Drank en Horecawet
- Sportbedrijf
Oktober 2013:
- Uitnodiging Sportontmoeting
- Kennismaking gesprek WMO
- Thema-avond 6 maart 2014
November 2013:
- “de kracht van sport”. ( 5 november 3013)
- werksessie van (6 november 2013)
- Thema-avond 6 maart 2014
- Vrijwilligersfeest 22 november 2013
- Beleidsnota
December 2013:
- Advies sportbeleid
- Maarssenbroek 40 jaar
- Thema-avond 2014
Namens de Sportraad Stichtse Vecht
Dick van Zanten
(secretaris)
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4. Financieel overzicht 2013

Datum

Naam / Omschrijving

Af
Bij Bedrag (EUR)

Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse
1-1-2013 Vecht

€ 6.785,06

Uitgaven 2013
Onkosten deelnemers 30,00/pp

Af

€

210,00

Onkosten secretariaat

Af

€

570,00

Onkosten website

Af

€

200,00

FactuurTISCOM HOSTING BV

Af

€

43,55

Bankkosten betalingsverkeer
Inkomsten 2013

Af

€

43,49

Rente Spaarrekening

Bij €

26,05

GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2012

Bij

Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse
31-12-2013 Vecht
GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2013 nog te ontvangen

Namens de Sportraad Stichtse Vecht
Piet Verlaan
(penningmeester)
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€ 2.071,00
€ 7.815,07
€

2.189,00

