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VOORWOORD

Dit is alweer het laatste voorwoord dat ik zal schrijven 

voor het jaarverslag. Mijn zittingstermijn zit er op.  

Na acht jaar ga ik de Sportraad verlaten. Als lid van  

de Sportraad wordt je benoemd voor vier jaar en daarna 

nog een mogelijkheid om dit met vier jaar te verlengen. 

Sinds de fusie van de diverse gemeenten tot de gemeente 

Stichtse vecht in 2011 zijn hierdoor nog meer leden van 

de Sportraad aftredend. Hopelijk zal er tijdig een goede 

aanvulling komen met kandidaten die affiniteit hebben 

met sport in het algemeen. Tevens streven wij ernaar om 

de nieuwe kandidaten uit de verschillende kernen aan 

te trekken.

Wat is er het afgelopen jaar allemaal de revue  

gepasseerd? De Werkgroep Binnensport is veel bezig 

geweest met de huidige situatie van de sporthallen en 

de opslag en vervanging van de materialen. Daarnaast 

een plan ingediend om de extra beschikbaar gestelde 

gelden het juiste doel te geven. De Werkgroep Buiten-

sport is vooral bezig geweest met de harmonisatie van 

de buitensport en met name het effect hiervan. Ook was 

de Sportraad enthousiast gestart met het organiseren van 

de jaarlijkse thema-avond. Helaas hebben wij dit op het 

laatste moment moeten annuleren omdat er te weinig  

aanmeldingen zijn geweest, ondanks de tijdige uitnodiging 

en de nodige reminders. Hoe spijtig ook voor de mensen 

die de thema-avond hadden georganiseerd.

Wat zal het nieuwe jaar ons gaan brengen? Natuurlijk 

zijn er nog de lopende zaken waarbij het voor een aantal 

onderwerpen best spannend zal wordend. Denk hierbij 

aan de harmonisatie buitensport die op 1 januari 2020 

in zal moeten gaan en de ontwikkeling van het nieuwe 

sportpark Zuilense Vecht. Ook zullen er nieuwe onder-

werpen aan bod komen. Soms zijn deze te voorzien en 

andere komen plotseling aan bod. Dit hangt ook veelal 

af van initiatieven van de inwoners van de Stichtse Vecht. 

Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een skeelerbaan 

bij de huidige ijsbaan. Een prachtig initiatief dat hopelijk 

snel zijn beslag zal krijgen. 

 

Laat het duidelijk zijn dat de Sportraad er is voor alle 

sporters binnen de gemeente Stichtse Vecht, zowel als 

individu en in clubverband. 

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. Om de 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 gedachten te 

wisselen en de ambtelijke stukken te bespreken. Periodiek 

schuift ook de wethouder Sport aan bij de vergadering.

In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in 

de samenstelling van de Sportraad. In 2019 zullen wel 

enkele leden aftreden en zullen er weer nieuwe leden 

worden geworven. 

 

Ultimo 2018 is de samenstelling van de sportraad:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

2e Penningmeester:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Notulist:

Contactambtenaar:

Dick van Zanten

Vincent Stapper

Piet Verlaan

Thea Timmerman

Zwanie van de Neut

John Heun

Sander Treur

Gerard Geerdink

Joris Meegdes

Judith van de Vorle

Diana Kolfschoten

Susan Kersten

Olaf Horsman
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BEHANDELDE ONDERWERPEN

Hieronder de belangrijkste onderwerpen welke werden 

behandeld tijdens de 6 vergadering in 2018. Er werden 

onderwerpen ingebracht door de leden vanuit hun eigen 

omgeving of achtergrond. Tijdens de vergaderingen 

werden regelmatig ambtelijke nota’s en beleidstukken 

besproken. Daarnaast geven we gevraagd en 

ongevraagd advies aan het College.

Januari

•     Benoeming nieuwe sportraadleden

•     Werkgroepen samengesteld

•     Doelstellingen sportraad vastgesteld

Maart

•     Jeugdsportfonds

•     Subsidieaanvragen

•     Verkiezingen/lijsttrekkersdebat

Mei

•     Info verzorgt door st. Hartreanimatie Stichtsevecht

•     Gebruikersonderzoek binnensport  

accommodaties Maarssen

•     Visie binnensport/jaarplan

•     Update harmonisatie buitensport

•     Onderhoud sporthal Breukelen

Juli

•     Speeltoestellen Loenen

•     Aed’s in sportaccommodaties

•     Update harmonisatie buitensport

Oktober

•     Thema-avond

•     Behoeftepeiling sportaanbieders

•     Plan éénmalige besteding extra geld in de sport

•     Evaluatie beleidsnota Sociaal Domein

December

•     Evaluatie thema-avond

•     Update harmonisatie buitensport

•     Onderhoud sporthal Vreeland
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De Werkgroep Binnensport bestaat uit drie leden van  

de Sportraad: Vincent Stapper, Gerard Geerdink en  

Piet Verlaan. Tot de taak van de Werkgroep behoort het 

behartigen van de belangen van de binnensport- 

verenigingen binnen de gemeente richting het college van 

Stichtse Vecht. Daartoe heeft zij regelmatig contact met de  

verantwoordelijke wethouder en de ambtenaren die over 

het sportbeleid gaan. In dit verslag worden de sporten 

die accommodatie huren bij de gemeente Stichtse Vecht 

tot de binnensporten gerekend.

De onderwerpen en initiatieven die voor 2018 op de 

agenda stonden waren:

1. Uitwerking collegebesluit besteding € 75.000,00  

Binnensport van 23 januari 2018 

•    Aanpassen tarieven zaalhuur voor verenigingen:

    Per 1 april is de zaalhuurverlaging van 5% ingegaan  

    voor alle verenigingen. 

•    Instellen fonds sport - en spelmateriaal:

    Het fonds omvat subsidiëring voor de aanschaf van  

    sport specifieke materialen. Subsidiëring vindt plaats  

    op basis van verdeling 1/3 gemeente en 2/3  

    vereniging. Daarvoor is een maximum bedrag  

    beschikbaar van € 7.500,00.  Een viertal aanvragen  

    zijn gehonoreerd. 

•    Verbetering beheer, schoonmaak en onderhoud:

    De zalen in Breukelen en Loenen worden vanaf medio  

    2018  op zaterdagen extra schoongemaakt. Jaarlijks  

    wordt in de kerstperiode een extra grote schoon- 

    maak ingevoerd voor alle gemeentezalen in overleg  

    met de gebruikers.

•    Extra uitgaven aan onderhoud en vergroting bergings- 

    capaciteit zijn nog in voorbereiding.

De werkgroep heeft periodiek contact gehad met de 

gemeente over de uitvoering van het besluit.

2. Verduurzaming gymzaal Vreeland

We hebben met de gemeente veelvuldig overleg gevoerd 

over de voortgang van de verduurzaming van de gym-

zaal Vreeland en de communicatie hieromtrent. Dit heeft 

eind 2018 geleid tot een vruchtbaar overleg over de 

toekomstplannen voor de zaal tussen gemeente en 

gebruikers en de uitvoering van tijdelijke klimaat- 

maatregelen aan de gymzaal.

3. Herintroductie schoolzwemmen

Tijdens het verkiezingsdebat in maart 2018 heeft de 

sportraad opnieuw getracht een lans te breken voor de 

herintroductie van het schoolzwemmen in het basisonderwijs. 

Helaas blijkt er opnieuw geen politieke meerderheid te 

verkrijgen voor herintroductie.

4. Doorlopende initiatieven 

Voor uitvoering in 2018 had de gemeente onderstaande 

initiatieven ingezet, die helaas niet of niet geheel  

gerealiseerd konden worden in 2018:

•  Onderzoek naar en realisatie meer bergruimte in  

    gymzalen en sporthallen;

•  Moderniseren/verduurzamen sporthal Stinzenhal en  

    gymzaal Vreeland;

•  Verbeteren communicatie m.b.t. keuring sportmaterialen; 

•  Lancering van het nieuwe sleutelplan zalen in Breukelen  

    en Loenen.

De werkgroep houdt ook in 2019 de vinger aan de pols 

om deze activiteiten zo spoedig mogelijk gerealiseerd te 

zien.

WERKGROEP BINNENSPORT
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De Werkgroep Buitensport bestaat uit drie leden van  

de Sportraad: Dick van Zanten, Zwanie van der Neut  

en John Heun. Tot de taak van de Werkgroep behoort  

het behartigen van de belangen van de buitensport- 

verenigingen binnen de gemeente richting het college  

van Stichtse Vecht. Daartoe heeft zij regelmatig contact 

met de verantwoordelijke wethouder en de ambtenaren 

die over het sportbeleid gaan.

Onder de buitensporten worden sporten gerekend  

waarvoor een vaste accommodatie is vereist om deze  

te kunnen beoefenen, daartoe worden volgende  

sporten gerekend:

•    Voetbal 9 verenigingen (ca. 3700 leden)

•    Tennis 7 verenigingen (ca. 3.100 leden)

•    Hockey 2 verenigingen (ca. 2.600 leden)

•    Korfbal 2 verenigingen (ca.    550 leden)

•    Atletiek 1 vereniging    (ca.    210 leden)

Samen hebben deze verenigingen in totaal ca. 

10.000 leden.

De onderwerpen en initiatieven die voor 2018 op de 

agenda stonden zijn vergelijkbaar aan die van het 

afgelopen jaar:

1. Inzichtelijk te maken van de uitgaven van  

de gemeente voor de buitensporten.

Er is nu een duidelijk(er) beeld verkregen in de bestaande 

budgetten en de financiële mogelijkheden die de  

gemeente heeft om de verenigingen te ondersteunen.  

Er is nu duidelijkheid en er kan gemonitord worden dat 

de bedragen ook daadwerkelijk voor de buitensporten 

worden ingezet.

Het blijft wel een onderwerp dat de Sportraad blijft bezig 

houden omdat er door een terugtredende overheid en een 

dalend ledenaantal bij veel verenigingen knelpunten 

ontstaan in de mogelijkheden binnen de gemeente.

Daarnaast verandert de sportbeleving van veel mensen in 

ras tempo: Individuele en ongeorganiseerde (buiten)

sporten zijn bezig met een opmars en vragen om een 

andere aanpak van zowel verenigingen als gemeente.

2. Zuilense Vecht

Een belangrijk thema voor de komende jaren blijft  

de ontwikkeling van sportpark Zuilense Vecht waar in 

samenwerking met de gemeente Utrecht Sportpark 

Daalseweide onderdeel van is. Het initiatief van de vier 

verenigingen vv Maarssen, vv DWSM, korfbal vereniging 

OVVO/De Kroon en tennisvereniging Luck Raeck begint 

vorm te krijgen.

Samen met de gemeente Utrecht wordt het totale complex 

onder handen genomen en krijgt een geheel andere vorm 

en een completere invulling. 

De Sportraad is al in een vroeg stadium door de betrokken 

verenigingen geïnformeerd over de plannen. Ook is 

steeds minimaal één lid van de Sportraad aanwezig 

geweest bij alle bijeenkomsten waar de plannen besproken 

werden.

In 2018 werden de beide sportcomplexen al door een 

brug met elkaar verbonden. Voor nadere informatie kijk 

op https://www.zuilensevecht.nl

WERKGROEP BUITENSPORT
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3. Harmonisatie Buitensporten

De harmonisatie binnen de gemeente Stichtse Vecht is 

voltooid. Samen met de Sportraad heeft de gemeente het 

document met de omschrijving en de invulling in 2018 

afgerond.  Deze is op 20 december 2018 in Boom en 

Bosch/Breukelen in aanwezigheid van de wethouder 

gepresenteerd aan de voorzitters van de voetbal- 

verenigingen. De budgetten zijn duidelijk (zie ook punt 1). 

De gemeente heeft besloten om de harmonisatie eerst te 

presenteren aan de voetbalverenigingen omdat hier de 

grootste verschillen waren geconstateerd en omdat het 

voor hen derhalve de grootste consequenties heeft.

De presentatie verliep niet naar ieders wens omdat  

de gemeente nog niet in staat was om de financiële 

consequenties duidelijk per vereniging te presenteren.

Voor andere verenigingen wordt in april 2019 een 

bijeenkomst gepland. 

Het komend jaar staat in het teken van de uitrol van de 

harmonisatie. Dit zal nog wel wat voeten in de aarde 

hebben omdat de komende maanden duidelijk moet 

worden wat de echte financiële consequenties voor de 

betreffende verenigingen zijn. Dit omdat er de laatste 

decennia veel achterstallig onderhoud op een aantal 

sportcomplexen is geweest. Ook een verdere privatisering 

van het onderhoud van de sportvelden/-complexen is hier 

van toepassing als een logisch gevolg.

Belangrijk uitgangspunt is dat er nu duidelijke richtlijnen 

komen waar alle buitensport verenigingen zich aan 

(kunnen) houden en waarbij alle buitensport verenigingen 

gelijk behandeld worden.

Tijdens bijeenkomst in december 2018 is besloten dat er 

een nieuw onderzoek komt naar de staat van de sport-

complexen en dan met name de toestand van de sport- 

velden. De firma Middelkoop heeft in 2015 al een  

dergelijk onderzoek gedaan voor de voetbalvelden/ 

-complexen en zal het onderzoek nu ook uitbreiden naar 

de andere buitensportcomplexen. Het onderzoek zal in 

maart 2019 worden uitgevoerd.

4. Overleg Voorzitters Voetbalverenigingen

Als lid van de Sportraad is John Heun aanwezig bij  

de periodieke overleggen tussen de voorzitters van de  

9 voetbalverenigingen binnen de gemeente Stichtse 

Vecht. Dit overleg is in het verleden ontstaan doordat de 

voetbalverenigingen wilden onderzoeken of het onder-

houd van de voetbalvelden geprivatiseerd kon worden, 

omdat in hun beleving het onderhoud te wensen overliet. 

Dit proces is in 2018 na een aantal jaren weer vlot 

getrokken, mede door de Sportraad, en door de op 

handen zijnde harmonisatie van de buitensport in de 

gemeente Stichtse Vecht.

Er is eind 2015 al een onderzoek geweest, maar zal in 

maart 2019 weer worden uitgevoerd. Er komt o.a. een 

Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) en er zal gekeken 

worden naar tussentijdse, extra opknapbeurten. Dit 

onderzoek wordt dus in 2019 herhaald en worden 

uitgebreid naar andere verenigingen dan alleen voetbal.

De voorzitters van de voetbalverenigingen maken zich 

wel zorgen over de financiële mogelijkheden en het 

voorbestaan van hun verenigingen nu de gemeente zich 

steeds meer terugtrekt uit de actieve ondersteuning. 

De Sportraad houdt hier de vinger aan de pols.

WERKGROEP BUITENSPORT
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COMMUNICATIE - JAARVERSLAG 2018

In 2018 heeft de Sportraad haar communicatie ambitie 

verder gestalte gegeven. Met een verdere invulling en 

aanwezigheid op gebied van online communicatie is 

daarnaast vooral aandacht en energie gegaan naar 

afstemming en samenwerking met Sportpunt Stichtse Vecht 

om elkaar te versterken in online en offline zichtbaarheid 

en bereikbaarheid voor de verenigingen.

De werkgroep communicatie heeft 4 speerpunten  

benoemt voor 2018, t.w.

1. Online communicatie middels de website

•     Het functioneel beheer van de website is in eigen 

beheer van de leden van de Sportraad. Het aan- 

vullen en aanpassen van de website is daarmee zeer 

laagdrempelig, waardoor we snel kunnen schakelen 

met nieuws.

2. Digitale nieuwsbrief

•     De ambitie om ieder kwartaal een nieuwsbrief uit te 

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

vergaderschema zelf en het selecteren en produceren 

van content is niet realistisch gebleken voor een kwartaal 

nieuwsbrief.

3. Social Media 

•     Het Facebook en Twitter account van de Sportraad 

zijn actief sinds 2016. In 2018 is er onvoldoende 

aandacht geweest om dit naar een volgend niveau te 

brengen om de achterban te bereiken. In 2019 wordt 

opnieuw gekeken welke sociaal medium het beste 

aansluit op de doelstelling, haalbaarheid, passend bij 

de behoefte van alle stakeholders.

4. Samenwerking Sportpunt

•     Het Sportpunt is enkele maanden onderweg als 1 

centraal loket binnen onze gemeente. De centrale 

kantoorfunctie bij het Kikkerfort alsook het online 

platform wordt steeds beter gevonden. De Sportraad 

en Sportpunt verwijzen pro-actief naar elkaar om de 

juiste vragen en aandacht te krijgen horend bij ieders 

aandachtsgebied.

In het nieuwe jaar zal het speerpunt van communicatie 

blijven om de juiste en meest relevante content tijdig bij 

alle stakeholders te krijgen middels de diverse kanalen.
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In 2018 hebben Thea Timmermans, Diana Kolfschoten 

en Judith van de Vorle een thema-avond georganiseerd. 

Op donderdag 22 november was er een thema-avond 

gepland met als thema ‘Rookvrije sportruimtes en gezonde 

voeding in sportkantines’. Hiervoor zijn alle contact- 

personen van verenigingen in de gemeente uitgenodigd 

via de mail. 

Voor de thema-avond hadden we 2 gastsprekers 

uitgenodigd die de verenigingen konden inspireren en 

voorbeelden aan konden dragen over hoe zij hun eigen 

sportaccommodaties rookvrij konden maken en hoe zij 

gezonde voeding in hun kantine konden introduceren. 

Hoewel wij deze thema-avonden via verschillende  

wegen, en meerdere malen, hebben gecommuniceerd 

met onze doelgroep, waren er te weinig aanmeldingen 

om de thema-avond door te laten gaan. Hierdoor 

hebben wij helaas de thema-avond moeten annuleren. 

Hierover zijn onze contactpersonen via de mail 

geïnformeerd.

Hoewel wij het betreuren dat er zo weinig aanmeldingen 

waren, denken wij dat genoemde thema’s nog steeds 

erg actueel zijn binnen onze sportverenigingen. Wij 

willen daarom in het voorjaar van 2019 nogmaals deze 

thema-avond organiseren, in samenwerking met het 

Sportpunt Stichtse Vecht. We hebben hiervoor gekozen 

omdat het Sportpunt Stichtse Vecht goede relaties heeft 

binnen onze sportverenigingen en zij sterke communicatie- 

kanalen hebben, waardoor ze de doelgroep mogelijk 

beter bereiken.   

THEMA-AVOND
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FINANCIEEL OVERZICHT

Datum Naam / Omschrijving Bedrag 2017 Begroting 2018 Bedrag 2018 Begroting 2019

01-01-2018 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 11.353,60 € 6.203,47

Uitgaven 2018

Onkosten secretariaat (vrijwilligersvergoeding) € 480,00 € 600,00 € 480,00 € 600,00

Onkosten sportraadleden (vrijwilligersvergoeding) € 130,00 € 300,00 € 159,95 € 300,00

Vergaderkosten € 106,65 € 200,00 € 20,20 € 200,00

Thema-avond € 1.665,25 € 1.000,00 - € 1.000,00

Sportstimulering verenigingen bijeenkomsten - € 500,00 - € 500,00

Loyals opmaken jaarverslag € 549,04 € 1.000,00 € 376,92 € 1.000,00

Fotograaf presentatie thema-avond € 90,75 - € 60,50 -

Attenties / PR € 70,65 € 150,00 - € 150,00

Solid @ IT B.V. Laptop, installatie en Office 365 € 1.562,17 - € 226,75 -

Factuur website TISCOM HOSTING BV en One BV € 42,35 € 200,00 € 18,15 € 200,00

Bankkosten betalingsverkeer € 69,63 € 100,00 € 76,07 € 100,00

Afscheid en jaarafronding Sportraad € 404,39 € 500,00 - € 500,00

Totaal uitgaven € 5.170,88 € 4.550,00 € 1.418,54 € 4.550,00

Inkomsten 2017

Rente Spaarrekening € 20,75 € 8,71 € 2,00

GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2017 (ontv 23/1/18) p.m. € 2.336,00 € 2.170,00 € 2.170,00

Totaal inkomen € 20,75 € 2.336,00 € 2.178,71 € 2.172,00

31-12-2018 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 6.203,47 € 6.963,64


