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Voorwoord
Op het verzoek van onze secretaris of ik het voorwoord van het jaarverslag
over het jaar 2015 wil verzorgen, besef ik pas hoe snel een jaar voorbij kan
vliegen. Voor mijn gevoel heb ik het laatste voorwoord voor het jaarverslag
2014 nog niet zo lang geleden geschreven.
Voor de sportraad is het een goed jaar geweest met een aantal positieve
resultaten. Daarnaast is door het toetreden van drie nieuwe sportraadleden de
sportraad weer op volle sterkte.
Ook het contact tussen de sportraad en de Gemeente met name de adviseur
Sport en bewegen Olaf Horsman en de wethouder Vital van de Horst, is positief
te noemen.
Dit jaar hebben wij weer een geslaagde thema avond georganiseerd. De
bekendheid en het aantal aanmeldingen is zeker toegenomen.
Om nog beter bekendheid te geven aan de activiteiten van de sportraad zullen
wij in 2016 ons verder profileren via een nieuwe opzet met betrekking tot
mailing en website.
Wij zijn er nog niet. Er is voor de sportraad nog voldoende werk te verrichten.
Vanaf hier wil ik dan ook alle sportraadleden bedanken voor hun inzet van het
afgelopen jaar. Wij gaan er ook in het volgend jaar weer met nieuwe energie
tegen aan.

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
vergadering 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 de
sportraad van gedachte te wisselen en de ambtelijke stukken te bespreken.
Periodiek schuift ook wethouder sport, Vital van der Horst, aan bij de
vergadering.
Halverwege 2015 heeft er een wervingsprocedure plaatsgevonden voor nieuwe
leden. Na kennismakingsgesprekken zijn er in het najaar drie nieuwe
enthousiaste leden toegetreden. Hierdoor zijn we weer op volle sterkte.
Ultimo 2015 is 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
Algemeen lid
John Heun
Algemeen lid
Sander Treur
Algemeen lid
Rowin Niewerth
Notulist
Contactambtenaar

Susan van Dijk
Olaf Horsman
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Behandelde onderwerpen
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De onderwerpen welke worden behandeld tijdens een vergadering worden
bepaald door hetgeen 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
Advies kadernota ‘Niemand buitenspel’ versie 2
Samenstelling sportraad
Kadernota
Februari
Participatie bijeenkomst kadernota
Advies kadernota
Thema-avond 2015
Functioneren verhuur sportfondsen accommodatie (MFA)
April
Kadernota sport
Horecagelegenheid MFA Maarssen
Werving nieuwe leden sportraad
Buitensport onderhoudsplanning
Mei
Kadernota sport, behandeling raadsvergadering
Subsidiebeleid
Jeugdsportsubsidie
Website sportraad
Juni
Nieuwe leden sportraad
Drank en Horecawet, evaluatie
Thema-avond
Sportbedrijf
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September
Nieuwe sportraadleden
Huurvoorwaarde sportzalen
Subsidie jeugdkader
Nieuwsbrief sportraad
Thema-avond
Kunstgrasveld OSV Nita
Uitvoeringsprogramma kadernota
Oktober
Uitvoeringsprogramma kadernota
Thema-avond
Nieuwsbrief sportraad
November
Vergaderdata 2016
Onderzoek sportaanbod jeugd
Werksessie sportbedrijf
Sportpark Daalseweide
Thema-avond 2015
December
Sportpark Daalseweide
Onderzoek sporthuis
Binnensport tarieven 2016
Uitvoeringsprogramma sport
Communicatieplan sportraad
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In 2015 zijn enkele leden van de sportraad afgetreden. Voor het invullen van
de ontstane vacatures is een wervingscommissie ingesteld. De commissie die
de gesprekken gevoerd heeft bestond uit Dick van Zanten, Piet Verlaan en
Thea Timmerman.
Na een oproep kwamen er 5 aanmeldingen. Omdat we er maar 3 nodig hadden
is iedereen uitgenodigd voor een gesprek. Deze zijn thuis bij Piet gehouden in
juni. Er is gevraagd naar hun ideeën en wat ze konden betekenen voor de
sportraad.
Na overleg hebben we besloten om John Heun, Sander Treur en Rowin
Niewerth uit te nodigen om in de sportraad zitting te nemen. De andere
kandidaten zijn bedankt voor hun aanmelding.
We zijn nu weer op volle sterkte en zullen ons in gaan zetten voor verenigingen
die een beroep ons willen doen.

Werkgroep buitensport
Op woensdag 4 november 2015 is de werkgroep buitensport bijeen gekomen.
Hierbij waren aanwezig: Stef van Leeuwe, Dick van Zanten, Zwanie van der
Neut (Sportraad), Olaf Horsman en Harm Visser (Gemeente Stichtse Vecht)
Olaf had ons van te voren de stukken toe gezonden over de afgeronde
werkzaamheden in 2015 en de ontwikkelingen voor 2016.
Onderstaande onderwerpen zijn besproken en toegelicht.
2015 Ontwikkelingen gerealiseerd
1. Onderhoud van de voetbalvelden uitgaande van de nulmeting. Dit was
belangrijk ivm de toekomstige plannen. De voetbalverenigingen streven
er naar om het onderhoud in eigen beheer te gaan doen.
2. Groot onderhoud DOB
3. Groot onderhoud VIOD
4. OSM Voetbal beregening halfautomatisch
5. OSM Atletiek verbetering park
Overig 2015
6. Pannaveld VIOD
7. Kunstgras Nita
8. Kunstgras MHV
9. Kunstgras LMHC
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2016 te realiseren
10. Ballenvangers en doelnetten voetbal
11. Hekwerk OSM voetbal
12. Afhankelijk van restant werkzaamheden 2015: nog grootonderhoud aan
voetbalvelden. (komt voort uit eerder genoemd punt 1)
13. Overig onderhoud voetbalparken (groen e.d.) niet zijnde de velden
14. Atletiek OSM
Overige ontwikkelingen 2016
15. Polstokslootspringen
16. ESDO Korfbal kunstgrasveld
17. LTC Loenen: mogelijke bijdrage voor investering in 4 banen
Mogelijke ontwikkelingen 2016/2017
18. Sportpark Daalseweide
19. Sportpark Broekdijk Oost
20. Vraag uitstaan bij OSM’75 (voetbal) en sv De Vecht naar de behoefte en
mogelijkheden voor een kunstgrasveld (zal niet in 2016) worden
gerealiseerd)
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Werkgroep thema-avond
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Georganiseerd: 15 oktober 2015
Locatie: FC Breukelen
30 vertegenwoordigers van verenigingen waren deze avond aanwezig.
Leden van de Sportraad
Debatleider: Jeroen Heun
Olaf Horsman heeft een toelichting op de in mei 2015 door de gemeente
vastgestelde kadernota: “Niemand buitenspel” gegeven .
Rens Elbertsen heeft gesproken over de stimuleringsregelingen sport. Hierbij
adviseert hij: eerst gebruik maken van het Jeugdsportfonds daarna pas de Upas. De U-pas kun je voor doeleinden gebruiken die het Jeugdsportfonds niet
financiert.
Monique Roozen, voorzitter van zwem- en waterpolovereniging De Fuut vertelt
het succesverhaal van deze vereniging. Een succes wat mede te danken is aan
de trainers die ondanks de kleine, te trainen groepen, hun enthousiasme
bleven houden. De kleine groepen zijn ontstaan door trainingen in andere
zwembaden buiten Breukelen.
Over de volgende onderwerpen worden vragen gesteld:
- Scholing kaderpersoneel
- Wielerbaan voor de wielrensport (geen financiën voor vanuit de
gemeente) wel de mogelijkheid tijdelijke wegafzetting.
- WOZ bijdrage door verenigingen
- Toenadering Jeugdsportfonds. Hierbij ook de laagdrempeligheid en
privacy van de aanvragers
- Onderhoud binnensportaccommodaties
- Prijsverschillen tussen de huurbedragen van de verschillende
accommodaties en de kwaliteitsverhouding door de gemeente laten
checken.
Einde: napraten met hapje en drankje.
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Reeds vanaf de start van de sportraad Stichtse Vecht 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. Tevens vindt men bij alle verenigingen de naam van het
sportraadlid die contactpersoon is namens de Sportraad met de betreffende
vereniging.
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 nagedacht over een aangepast/nieuw communicatiebeleid
van de Sportraad. Met name wordt gedacht aan het enkele malen per jaar
versturen van een Nieuwsbrief. Ook zullen de functie en de inhoud van de
website in de studie naar het communicatiebeleid worden betrokken. Mocht u
informatie of suggesties m.b.t. de website hebben, schroom dan niet om
contact op te nemen met de webmaster Stef van Leeuwe.
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