Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 18 oktober 2018
Aanwezig: Zwanie van der Neut, Piet Verlaan, Dick van Zanten, John Heun, Diana Kolfschoten, Gerard Geerdink,
Olaf Horsman, Vincent Stapper en Sander Treur, Hetty Veneklaas (wethouder Sociaal)
Afwezig: Joris Meegdes, Thea Timmerman, Judith van de Vorle, Vincent Stapper en Sander Treur, Hetty Veneklaas
(wethouder Sociaal)
Notulen: Susan Kersten
1. Opening en mededelingen: Dick heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda: de agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering: Naar aanleiding van de notulen: Daalse Weide: 3 november as. vindt
ondertekening plaats voor de volgende fase tussen gemeente Utrecht en gemeente St. Vecht m.b.t. Sportpark
Daalse Weide. Als er definitief een samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan zullen zaken beter verlopen.
John wil aanwezig zijn bij de ondertekening. Gerard had niet echt het idee dat er iets gebeurde tijdens de
presentatie van Sportpark De Daalse Weide. Ook was er niet duidelijk dat er geld over zou blijven. Als dat wel
het geval is dan gaan deze gelden naar de sport.
De uitgaven voor de begroting voor het jaar 2019 t.b.v. € 150.000,-- zijn pas zeker als de begroting is vastgesteld
door de gemeente raad.
N.a.v. de actielijst:
Olaf geeft nog een nadere toelichting omtrent de financiën voor de harmonisatie Buitensport aan de Sportraad. De
kaders zijn er. Het streven is om het plan in werking te stellen per 1 augustus 2019.
Er wordt nog een discussie gevoerd over de bedragen. Als het plan goedgekeurd is krijgen de verenigingen bericht.
Is het college bewust van de invoerdatum i.v.m. de subsidies? Dit gaat Olaf melden bij het college.
Thema avond: Op 22 november wordt er verteld over rookvrije sportcomplexen. Mevrouw Marieke Kalverda
(info@coach Marieke) gaat vertellen over sport en gezonde voeding.
De locatie wordt het 4 in 1 gebouw te Breukelen. Op 8 november as. komt de thema avondcommissie bij elkaar om
verder invulling te geven aan de avond.
Na afloop volgt niet standaard het bittergarnituur maar er worden gezonde hapjes geserveerd.
Het is de bedoeling dat de avond interactief wordt ingevuld.
De verenigingen hebben allemaal een uitnodiging /vooraankondiging ontvangen.
Na 8 november volgt de definitieve uitnodiging.
Wellicht zijn er ook scholen geïnteresseerd in rookvrije ruimtes en gezonde voeding.
Olaf biedt hulp aan bij de adressenlijst voor scholen zodat de Thema-avond commissie deze ook voor de thema
avond kan uitnodigen.
Vaste sporthalbeheerders: Voor 6 uur per week is er een Sporthalbeheerder in Loenen en voor 4 uur per week in
Vreeland.
In Breukelen klagen scholen over de hitte in de Stinzenhal. De beheerder reageert niet adequaat op de
opmerkingen. Er zijn al verschillende signalen naar de gemeente over de Stinzenhal gegaan.
Er worden vanuit de gemeente gebruikerscontactavonden georganiseerd om dit soort klachten te kunnen
deponeren. De eerstvolgende gebruikerscontactavond wordt ook aan de Sportraad bekend gemaakt.
De vragen van De Werkgroep Binnensport worden door Olaf op korte termijn aan de werkgroep beantwoord.

4. Ingekomen- en uitgaande stukken:
IN: 20180918: Evaluatie Beleidsnota Sociaal Domein 2018
20180914: Uitnodiging Bijeenkomst m.b.t. de nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud accommodaties

UIT: 20181002: Save the date: Thema-avond Sportraad St. Vecht
20181016: Achterstallig onderhoud gymzaal Vreeland (concept)
5. Behoeftepeiling sportaanbieders met actieplan:
26 verenigingen hebben gereageerd n.a.v. inventarisatie. De voornaamste interesse ligt in de scholingen, EHBO,
AVG,sponsoring en vitaliteit. Marieke is bezig met het actieplan. In december as. wordt het plan gepresenteerd
door Olaf en/of Marieke.
6. Plan voor eenmalige besteding van € 75.000,-- in de sport:
Een werkgroep beheert de indeling voor deze gelden. N.a.v. dit punt wordt besloten de openstaande acties voor
de werkgroep Binnensport te bespreken in november.
7. Evaluatie beleidsnota Sociaal Domein juli 2018: Joris Meegdes heeft het stuk geschreven.
Door een nieuwe aanbesteding zijn vervoersproblemen voor de G-jeugd een probleem geworden.
Joris heeft een klein stukje geschreven over de binding met de sport. De vraag rijst: Wat is de rol van de
buurtzorgcoach.
Joris mag alleen stukken via de Sportraad verzenden.
8. Thema-avond: 22 november. Het 4 in 1 gebouw in Breukelen is voor deze gelegenheid de beste locatie.
9. Communicatie/website/nieuwsbrief: Een nieuwsbrief kan alleen tot stand komen door input. Zwanie had om
deze reden ook een stuk aan Sander gestuurd over subsidies voor verenigingen. Sander heeft aangegeven zijn
deelname aan de Sportraad in 2019 te willen beëindigen.
10. Actiepuntenlijst:
11. Rondvraag:
Vanaf maart heeft Gerard vragen ontvangen over DOS gymzaal. Verduurzamingsmaatregelen voor de gymzaal
worden in de loop van 2018 gestart. In april is nog onvoldoende gebeurd. De werkzaamheden aan toiletten en
douches waren summier afgehandeld maar naar tevredenheid van de verenigingen. Het gevaar van legionella
was opgelost.
De ventilatie voor de hitte is nog niet opgelost. Desnoods zou men kunnen aanbrengen een noodvoorziening
voor de ventilatie. Olaf heeft overleg gehad met de beheerder.
Op 9 november as. volgt een uitnodiging om de problemen nogmaals te bekijken. Er is in deze wel naar
Vincent gecommuniceerd maar niet naar de verenigingen.
Nieuwe kozijnen verduurzamen en hergebruiken wordt opnieuw bekeken.
De tijdsduur en de oplossingen die er zijn kloppen niet met elkaar. De oorzaak daarvan ligt in andere
prioriteiten.
De warmte is niet conform de normen.
De brief met de klachten vanuit G.S.V. DOS Vreeland over het achterstallig onderhoud en onhygiënische
omstandigheden in de gymzaal Vreeland gaat uit naar het college. De sportraad is het met de brief eens.
Rondvraag: Zwanie besteld bloemen namens de Sportraad voor Thea haar 50 – jarig huwelijk.
Vernieuwing FC de Vecht bestuur; mailadres van FC de Vecht moet weer ge-update worden.
Gerard ziet nog altijd een oude foto op de website staan. Dick stuurt Vincent een berichtje voor de foto.
Op 15 december as. organiseert de gemeente De St. Vecht i.s.m. de Rotary de Santarun. Olaf vraagt of het een
mogelijkheid is dat hier aandacht aan gegeven wordt in de pauze van de thema avond. Alle inkomsten gaan naar
het jeugdfonds sport.
Dit is tevens een leuk item voor de nieuwsbrief.

Aan het begin van de thema avond kan aandacht aan dit onderwerp worden gegeven.
Olaf meldt verder dat de IJsclub Breukelen bezig is met de aanleg van een skeelerbaan. Dit als alternatief voor
het ontbreken van ijs in de winter.
Er wordt nog gekeken of het allemaal mogelijk is i.v.m. bestemmingsplan en verkeersdrukte.
Datum volgende vergadering: 13 december 2018; Piet meldt zich af.
Er moet gekeken worden naar de werving van nieuwe leden. De leden die blijven mogen gaan werven.
Volgens het instellingsbesluit moet elk lid na 2 x 4 jaar aftreden. Olaf meldt dat dit besluit altijd nog aangepast
kan worden. Als een lid nog graag wilt blijven moet daar een mogelijkheid voor zijn.
Verg. sluit 22.00 uur.
Volgende vergadering in één van de vergaderzalen van Zwembad Het Kikkerfort op 13 december as.

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 18-10-2018:

1

Datum :
28-9-17

2

11-2016

3

15-3-18 en
17-5-18

4

6-9-18

5

6-9-18

Onderwerp:
Voortgang Scholman kwaliteit geleverd werk
blijven volgen. Klachten worden doorverwezen
door Olaf.
Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
Inspraakavonden bezoeken. En uitnodigen Wieke
van Mourik om sportraad te up daten. Evt. een
extra vergadering daaruit voortvloeiend. De
presentatie van september is op 18-10-18 op
dropbox geplaatst.
Onderwerpen Thema-avonden: genoemd:
Aansprakelijkheid verenigingen/ roken op
sportgebied. Datum kortsluiten met nwe
wethouder van o.a. Sport. Eind conclusie 8-11-18
Beheer sportaccommodaties gem. St. Vecht:
Loenen: 6 uur beheer
Vreeland: 4 uur beheer
Klachtenbrief verzonden okt. 2018
Modernisering Stinzenhal

Wie:
Wg. Buitensport

af per:

Allen

Onbek.

Werkgroep Thema
avond

Juni 2018

Olaf

dec 2018

Olaf

dec 2018

6
Besluitenlijst Sportraad Stichtse Vecht bijgewerkt n.a.v. de vergadering van 9 juli 2018:
actiePunt
Onderwerp
behandeld
d.d.
door
afgehandeld
17-5-18
15-3-18
Lijst met verenigingen om te bezoeken door de
Dick
04-2018
Sportraadsleden

Verg.
d.d.

24-8-17

22-5-17

Voortgang schoolzwemmen/voorstel naar
wethouder met def. Advies juni 2017

Vincent

mei 2017

24-8-17

29-6-17

Ondersteuning jaarverslag /jaarverslag verz. Aug 17

Sander/Vincent

juni 2017

e

25-8-17

09-2-17

Nieuwsbrieven website per kwartaal / 2 kw op 258

Allen

Aug 2017

29-6-17

28-9-17

Aanbesteding onderhoud buitensport Scholman op
welke punten? Is bekend> meest economische
offerte

John

28-9-17

30-3-17

9-11-17

Thema avond 2017; voortgang en evaluatie

Vincent,Thea, Piet

2-11-17

12-12-17

22-5-17

3 nieuwe Sportraadleden erbij, 2 aanmeldingen

Sollicitatie
commissie

nov 2017

18-01-18

24-8-17

Relatiegeschenken van de Sportraad om
bekendheid te vergroten eind 2017/begin 2018.
I.c.m. nieuwjaarwensen Sportraad gelijk met datum
Thema avond 2018. Idee is niet gehaald.

Zwanie

jan. 2018

15-03-18

12-12-17

Geharmoniseerd Buitensportbeleid vragen bij Olaf

Vincent

Mrt 2018

15-03-18

18-1-18

Opvragen terugkoppeling Thema avond 2017 bij
Olaf en Marieke

Dick

febr. 2018

15-03-18

18-1-18

Doelstelling bekendheid Sportraad;
Werkgroep Binnen- en Buitensport.

15-03-18

18-1-18

Input Jaarverslag 2018; werkgroep Buitensport

WG. Buitensport

15-03-18

18-1-18

Info AED’s voor leden Sportraad

Vincent

Eind jan.
2018
febr. 2018

15-03-18

18-1-18

Aanschrijven Sportfondsen en Olaf omtrent
schoonmaak accommodaties

Vincent

febr. 2018

18-10-18

15-3-18

Harmonisatie buitensport, update

John

Sept 2018

18-10-18

17-5-18

Info nieuwe AVG wet op site Sportpunt St. Vecht

Olaf

Juni 2018

18-10-18

9-7-18

Rooster van aftreden

Dick

Sept. 2018

18-10-18

6-9-18

Opmerkingen notitie Buitensport van de Sportraad
door Hetty via Olaf zijn verwerkt 22-10-18

Olaf

Okt. 2018

febr. 2018

