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Inleiding
Voor u ligt al weer het derde jaarverslag sinds de installatie van de sportraad van de 
Stichtse Vecht. Opgericht in 2011 na samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen 
en Maarssen.

De gemeente Stichtse Vecht bestaat uit 12 kernen: Breukelen, Kockengen, Loenen aan de 
Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht, 
Oud-Zuilen, Tienhoven/Molenpolder en Vreeland.

Vorig jaar is een gewaardeerd lid ons plotseling ontvallen. Wij zullen zijn heldere kijk op de 
issues en kritische kanttekeningen beslist missen.

Twee leden hebben, om hen moverende redenen, in 2014 afscheid van de sportraad 
genomen. 

Als sportraad werden wij direct geconfronteerd met, naar onze mening, onevenredige 
bezuinigingen. In ieder geval wel de grootste bezuiniging sinds het bestaan van de 
sportraad, hetgeen een grote impact op onze visie en functioneren heeft. 

Toch zijn wij er van overtuigd dat wij als sportraad, op een goede manier gevraagd en 
ongevraagd advies uit kunnen  brengen, waarbij de financiële situatie niet uit het oog 
wordt verloren. Het zijn soms minder leuke berichten voor de vele sporters binnen onze 
gemeente. Maar als sportraad zien wij toch mogelijkheden om tot een goed 
sportbeleidsplan te komen, waarbij de harmonisatie nog steeds het grootste vraagstuk is.  

Tot slot hopen wij op voortzetting van de goede samenwerking met de wethouder en de 
sportbeleidmedewerkers van de gemeente.

Dick van Zanten

(voorzitter)
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Samenstelling sportraad
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 te weten het voormalig 
gemeentehuis te Breukelen; Boom & Bosch. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vak 
ambtenaar Sport Dhr. O. Horsman was in 2014 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.

In 2014 heeft de sportraad onverwachts afscheid moeten nemen van Jos Dijkers. Na een 
kort ziekbed is Jos overleden. 
Tevens hebben we afscheid genomen van Niek de la Haije (voorzitter) en Jan van 
Sligtenhorst (algemeen lid). Beide heren zijn gestopt vanwege andere werkzaamheden.

Tot slot heeft er een wisseling plaatsgevonden van onze vaste notulisten. Lenie Roelofsen 
heeft halverwege 2014 de pen overgedragen van Susan van Dijk.

Ultimo 2014 was de samenstelling van de sportraad
Voorzitter Dick van Zanten
Secretaris Vincent Stapper
Penningmeester Piet Verlaan
2e Secretaris Stef van Leeuwe
2e Penningmeester Thea Timmerman
Algemeen lid Zwanie van de Neut
Algemeen lid Hanney Plugge-Hiele

Notulist Susan van Dijk
Contactambtenaar Olaf Horsman

�4

mailto:info@sportraadstichtsevecht.nl
http://www.sportraadstichtsevecht.nl


Sportraad Stichtse Vecht
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

info@sportraadstichtsevecht.nl

www.sportraadstichtsevecht.nl

Werkgroep Buitensport
Binnen de Sportraad Stichtse Vecht is de werkgroep “Buitensport” actief.  Zoals de naam 
al doet vermoeden bemoeit deze werkgroep zich met name met het wel en wee van de 
buitensporten.
Deze werkgroep bestaat uit de sportraadleden: Zwanie van der Neut, Dick van Zanten en 
Stef van Leeuwe.

De werkgroep is in 2014 gestart en richt zich met name op het groot onderhoud van de 
buitensportaccommodaties. In dit kader is men ook aanspreekpunt voor de betreffende 
ambtenaar bij de gemeente. Nadat dit jarenlang Erik Broeke is geweest, is deze eind 2014 
opgevolgd door Harm Visser.

De belangrijkste twee problemen die in 2014 naar voren kwamen, waren de bezuinigingen 
en de harmonisatie van voorwaarden en tarieven als nasleep van de fusie van de drie 
oorspronkelijke gemeenten. Deze twee belangrijke issues  zullen zeker ook in 2015 nog 
de nodige tijd en aandacht vergen.
In dit verband volgen wij met zeer veel belangstelling het platform van alle 
voetbalverenigingen in Stichtse Vecht. Doel van dit platform is om in overleg met de 
gemeente tot meer eigen beheer en onderhoud te komen waarbij een grotere 
verantwoordelijkheid bij dit platform en de individuele verenigingen zal komen te liggen. 
Een goed initiatief dat in 2015 meer gestalte zal krijgen.
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De sportraad houdt 1 á 2 keer per jaar een Thema avond waarbij de verenigingen worden 
uitgenodigd.  De werkgroep bestaat uit: Hanney Plugge-Hiele, Vincent Stapper, Jan 
Sligtenhorst en Niek de la Haye. Gezien de laatste twee genoemde hun werkzaamheden 
hebben neergelegd is Thea Timmerman halverwege het jaar erbij gekomen.

De 1e was op 6 maart en is gehouden bij de tennisclub in Loenen. 
Hierbij waren politieke vertegenwoordigers gevraagd om hun standpunten over de sport 
toe te lichten. Dit alles in het teken van de aankomende verkiezingen.

De 2e werd op 6 november gehouden in de kantine van OVVO te Maarssen
Die avond was Prof.Dr. F.J.G. Backx uitgenodigd als spreker.
In het 1e deel van de avond heeft hij verteld over OVVO waar hij als bestuurslid van de 
Technische zaken bij betrokken is.
Hij heeft het gehad over de geschiedenis van de club en de ambitie waarbij een 
beleidsplan is gemaakt.  Dit plan wordt uitgevoerd in samenwerking met de steun van vele 
vrijwilligers en de gemeente.

Hierna vertelt Olaf Horsman over zaken waar de gemeente zich ook voor inzet.
Er zijn veel plannen en ontwikkelingen waar zij zich mee bezig houden en indien nodig 
verzoeken zij de sportraad om advies te geven.
Het 2e deel van de avond wordt door de heer Backx, werkzaam als o.a. sportarts, een 
lezing gehouden over blessures in de sport en het voorkomen daarvan.
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Behandelde onderwerpen
De Sportraad komt eens per maand samen voor een vergadering. De onderwerpen van de 
vergadering worden bepaald door wat er speelt in de omgeving. Hieronder zijn per maand 
de belangrijkste  vergaderonderwerpen opgesomd. 
 
Januari
Tarieven ’t Kikkerfort Breukelen en Safari Maarssen
Onderzoek sportdeelname Stichtse Vecht
Maarssenbroek 40 jaar
Beleidsnota Sportbeleid
Evaluatie Sportraad

Februari
Maarssenbroek 40 jaar
Thema-avond

Maart 
Onderhoud en faciliteiten sportverenigingen
Schoonmaak / onderhoudsproblemen Fazantenkamp
Aanschaf en scholing gebruik van AED’s
Thema-avond
Samenwerking RTV Stichtse Vecht
Bezoek OVVO/De Kroon

April
Schoonmaak binnensport accomodaties
Kennismaking WMO-raad
Subsidieregister sportverenigingen
Meer jaren voorziening onderhoud gebouwen
JOGG-dag

Mei
Maatschappelijk vastgoed
Sportfondsen kennismaking met Patrick Vergeer (bedrijfsleider)
Groot onderhoudsplan buitensport, Eric Broeke (beleidsadviseur team Bestek en Beheer)
Hoofdlijnen akkoord nieuwe coalitie 2014 - 2018
Samenstelling Sportraad

Juni 
Thema-avond
Vergaderschema 2014
Collegeprogramma

�7

mailto:info@sportraadstichtsevecht.nl
http://www.sportraadstichtsevecht.nl


Sportraad Stichtse Vecht
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

info@sportraadstichtsevecht.nl

www.sportraadstichtsevecht.nl
Juli
Samenwerking voetbalverenigingen Stichtse Vecht
Thema-avond
AED / EHBO sportverenigingen / accomodaties
Bijeenkomst Sportfondsen en verenigingen
Wet Markt en Overheid
Schema van aftreden Sportraad

Augustus
Geen vergadering 

September
Wethouder sport, toelichting collegeprogramma
Sportbedrijf
Voortgang werkgroep buitensport

Oktober
Horeca voorzieningen Sportfondsen
Buitensport, budget 2015
U-pas
Thema-avond Sportraad

November
Evaluatie Thema-avond Sportraad
Nota Sportbeleid
Aftreden Sportraadsleden
Verbouwing Sportfondsen
Onderhoud buitensport

December
Kadernota sport ‘ Niemand Buitenspel’
Advies Kadernota sport ‘Niemand Buitenspel’ 
Vergaderschema 2015
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Website
Reeds vanaf de start eind 2011 is de website van de Sportraad in de lucht.
Op deze website (www.sportraadstichtsevecht.nl) zijn allerlei wetenswaardigheden over de 
sport en met name in de gemeente Stichtse Vecht te vinden.
Daarnaast staan op de website de agenda’s en verslagen van alle 
sportraadvergaderingen. Van de door de Sportraad georganiseerde Thema-avonden wordt 
na afloop een verslag en/of de presentaties (al of niet met foto’s) opgenomen. Ook is er 
een agenda opgenomen van alle komende sportevenementen.
Op de website vindt men tevens een lijst met alle sportverenigingen in Stichtse Vecht 
alsmede het contactadres c.q. de naam van de website van de club waarop de 
contactgegevens zijn te vinden. Ook kan men op de website doorklikken naar de sites van 
diverse van belang zijnde maatschappelijke- en sportorganisaties.

Mocht men contact willen opnemen met de Sportraad Stichtse Vecht dan kan dat ook via 
de website. De berichten komen dan bij de secretaris van de Sportraad.

Momenteel wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de informatie op de website. 
Met name de Agenda met toekomstige sportevenementen wordt nieuw leven ingeblazen. 
Dus mocht u informatie over dit of andere onderwerpen m.b.t. sport in Stichtse Vecht 
hebben, schroom dan niet om dit te zenden aan de webmaster Stef van Leeuwe 
(stefvanleeuwe@tiscali.nl). 
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Financien
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Datum Naam / Omschrijving Bedrag (EUR) 
1/1/14 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht  €  7.815,07 

 GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2013  4 febr 2014  €  2.189,00 
 €  10.004,07 

Uitgaven 2014
Onkosten secretariaat  €  480,00 
Onkosten deelnemers 30,00/pp  €  180,00 
Thema avond 6 maart 2014 Loenen bij Ons Genoegen  €  341,90 
Thema avond 6 november 2014 Maarssen bij OVVO  €  173,00 
vergadering Sportraad SV 11 december 2014  €  33,80 
Attenties / PR  €  30,00 
Onkosten website  €  200,00 
Factuur TISCOM HOSTING BV  €  43,55 
Bankkosten betalingsverkeer  €  48,47 
Afscheid en jaarafronding Sportraad 12 april 2014 Breukelen  €  325,00 
subtotaal                                                                                            €  1.855,72 

organisatie 40 jaar Maarssenbroek Safarifestival zwemmen, badminton, 
volley- en basketbal  €  2.962,23 
totaal uitgaven  €  6.673,67 
Inkomsten 2013
Rente Spaarrekening  €  59,20 
GEM STICHTSE VECHT bijdrage organisatie 40 jaar Maarssenbroek Safari  €  2.962,23 
GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2014  30 dec 2014  €  2.336,00 
totaal inkomsten  €  5.357,43 

12/31/14 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht  €  8.687,83 

BEGROTING SPORTRAAD 2015
Secretariaat notulist  €  660,00 
Onkosten  € 30,00 per per deelnemer  €  300,00 
2x Thema avond          €  600,00 
Onkosten website  €  200,00 
Factuur Tiscom Hosting BV   €  43,55 
Presentatie drukwerk  boekje interviews Sportraad  €  1.000,00 
Sportstimulering verenigingen bijeenkomsten  €  1.000,00 
Afscheid en jaarafronding  €  500,00 
Attenties / PR  €  129,00 
totaal begroting  €  4.432,55 
GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2015  €  2.336,00 
Saldo uit reserve  €  2.096,55 
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