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VOORWOORD

Het jaar 20-20: het bekt zo mooi en het begon zo prachtig, met 

veel sport in het vooruitzicht. 

Een jaartal met een herhaling. Lekker in het gehoor liggend: zo’n 

jaartal maken wij niet meer mee, daar zijn er maar weinig van. 

Vol verwachting keken wij dus uit naar een fantastisch (sport)jaar 

2020. 

Hoe anders verliep het… Het was een jaar om nooit meer te 

vergeten of eigenlijk; eentje om zo snel mogelijk te vergeten. 

Maar dat laatste zal ons niet snel lukken, vrees ik. In januari 

wisten wij nog niet wat ons boven het hoofd hing. We keken uit 

naar een jaar vol sport, vol activiteit. Een jaar met: EK voetbal, 

Olympische Spelen, Amstel Goldrace, Formule 1 in Zandvoort, 

Special Olympics, de Vuelta startend vanuit Utrecht en de 

Paralympics. Echter niets van dat alles: in februari werd ons land 

en de hele wereld getroffen door de Corona pandemie die het 

maatschappelijk leven totaal ontwrichtte.

Het lokale sportgebeuren had er enorm onder te lijden. 

Er is niet één vereniging binnen de gemeente die geen 

nadelige gevolgen van de pandemie heeft ondervonden. Het 

verenigingsleven kwam zo goed als stil te liggen. Verenigingen 

kwamen met noodplannen om de zaak draaiende te houden. 

Velen van hen hebben grote moeite om het hoofd boven water 

te houden.

Toch betekent dit niet dat 2020 voor de Sportraad een 

rustig jaar was. Allereerst hebben we enkele nieuwe leden 

verwelkomd en benoemd en hebben we een nieuwe voorzitter, 

secretaris en penningmeester benoemd. Hiermee zijn we weer 

op sterkte, maar wij zullen in 2021 wederom enkele nieuwe 

leden werven om weer op volle sterkte te komen. 

Ondanks corona, of eigenlijk vanwege corona was het op het 

gebied van sport binnen de gemeente toch een hectisch jaar. 

Het was echt nodig om het afgelopen jaar, met de nodige 

maatregelen, zeven keer fysiek bij elkaar gekomen. Ook binnen 

de gemeente gingen, ondanks alle perikelen, de onderwerpen 

waar de Sportraad bij betrokken is, zo veel mogelijk door. 

Hierbij valt te denken aan het Lokaal Sportakkoord (zie later 

in dit jaarverslag), de Vastgoednota 2020, de Sportnota 

2020-2024, ontwikkeling van sportpark Zuilense Vecht, de 

Harmonisatie, verhuisplannen LTV Breukelen en de Skeelerbaan 

Breukelen.

Naast deze onderwerpen en de reguliere vergaderingen 

beraadt de Sportraad zich in speciale sessies verder op haar 

toekomst. Hiervoor hebben wij ondersteuning gezocht bij het 

NOC/NSF. Er hebben al drie van de vier bezinningssessies 

plaatsgevonden. Daarbij gaat het om de vraag: ‘Hoe gaat de 

Sportraad verder met de toekomst?’ Zijn we tevreden met de 

huidige (passievere) rol als adviesorgaan van het College of 

moeten wij ons actiever opstellen. In 2021 geven wij hier verder 

invulling aan en zullen wij ons ook inspannen om voortgang 

te boeken op bovengenoemde onderwerpen. En nemen wij 

natuurlijk ook graag kennis van nieuwe onderwerpen die er 

spelen op het gebied van sport binnen onze gemeente. 

John Heun

Voorzitter
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SAMENSTELLING SPORTRAAD 2020

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. Ongeveer elke 6 weken vindt er een vergadering 

plaats. Afgelopen jaar hebben we uiteraard rekening gehouden 

met de corona maatregelen, maar konden we toch steeds fysiek 

met elkaar vergaderen. Tijdens de vergaderingen van de 

Sportraad worden actuele onderwerpen, knelpunten en 

successen besproken. De leden van de Sportraad nemen deel 

op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

Elke vergadering is de beleidsadviseur Sport, Marcel Scheef-

hals, aanwezig om met de Sportraad van gedachten te wisselen 

en de ambtelijke stukken te bespreken. Zo nodig schuift ook de 

wethouder Sport aan bij de vergadering. 

In 2020 zijn maar liefst 5 leden, inclusief onze voorzitter, 

afgetreden en hebben wij 3 nieuwe leden welkom geheten. 

Deze leden zijn inmiddels ook allemaal formeel benoemd. 

Daarnaast hebben wij een nieuwe voorzitter, secretatis en 

penningmeester gevonden, waardoor wij weer met volle kracht 

vooruit kunnen.

Ultimo 2019 is de samenstelling van de sportraad:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

2e Penningmeester:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Algemeen lid:

Notulist:

Contactambtenaar:

John Heun

Gerard Geerdink

Judith van de Vorle

nog te benoemen

Diana Kolfschoten

Astrid Schoenmaker

Jan van Sligtenhorst

Randy van Schravendijk

Judith van de Vorle

Marcel Scheefhals
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BEHANDELDE ONDERWERPEN 2020

Januari 

• Benoeming nieuwe leden, voorzitter, secretaris en 

penningmeester

• Harmonisatie buitensport

• Nieuwbouw gymzaal Vreeland 

• Verduurzamen sportaccommodaties

Maart

• Harmonisatie buitensport

• Subsidieprogramma 2021

• Lokaal sportakkoord

• Vastgoednota 2020

Juni

• Advies Vastgoednota 2020 

• Lokaal Sportakkoord

• Nota Sport en Bewegen 2021 – 2024

Juli

• Skeelerbaan Breukelen

• Harmonisatie buitensport

• Lokaal Sportakkoord

September

• Digitaal verhuurprogramma accommodaties

• Harmonisatie buitensport

• Skeelerbaan Breukelen

• Atletiekbaan Maarssenbroek

• Programma back to basic Sportraad

• Presentatie Sportfonds Stichtse Vecht

Oktober 

• Beleid verhuur sportzalen

• Harmonisatie buitensport

• Lokaal sportakkoord

• Beheerplan Vastgoed 

December 

• Harmonisatie buitensport

• Verhuizing LTV Breukelen

• Advies inrichting Sportlint Zuilense Vecht

• Skeelerbaan Breukelen 

• Atletiekbaan Maarssenbroek

• Uitbreiding toestelberging Kikkerfort
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De werkgroep Binnensport bestaat uit de volgende leden: 

Gerard Geerdink en Diana Kolfschoten, in december 2020 

aangevuld met Randy van Schravendijk. Met de 

beleidsambtenaar Sport vindt periodiek overleg plaats omtrent 

de voortgang van activiteiten uit het collegeprogramma, 

beheer- en onderhoudsaspecten van accommodaties, alsook 

de eigentijdse ontwikkelingen in sportbeleid. De onderwerpen 

en initiatieven die voor 2020 op de agenda stonden waren:

1. Monitoring uitvoering collegebesluit besteding  

€ 75.000 binnensport  

• De in 2018 ingezette verlaging van de zaalhuur met 5% is 

ongewijzigd doorgevoerd. Per 1 januari 2020 zijn de 

huurbedragen wel verhoogd met de inflatiecorrectie.

• Besteding fonds sport- en spelmateriaal 

Het fonds omvat subsidiëring voor de aanschaf van 

sportspecifieke materialen. Subsidiëring vindt plaats op 

basis van verdeling 1/3 gemeente en 2/3 vereniging. 

Daarvoor is een bedrag beschikbaar van € 7.500. 

• Verbetering beheer, schoonmaak en onderhoud 

In de door de gemeente verhuurde gymzalen, sportzalen 

en sporthallen wordt na klachten door gebruikers vanaf 

2019 extra aandacht besteed aan controle op de 

schoonmaak. Daarvoor was jaarlijks extra budget 

beschikbaar gesteld. Door intensiever toezicht op de 

uitvoering bleek het bestaande budget ook voor 2020 

(nog) toereikend. 

• Kwaliteitsinspectie toestellen en materialen in gymzalen 

Met de gemeente was afgesproken dat vanaf 2020 in de 

zomer de jaarlijkse kwaliteitsinspectie wordt uitgevoerd op 

de toestellen en materialen en dat voor het begin van het 

nieuwe schoolseizoen de vervanging c.q. reparatie zou 

plaatsvinden. Dit alles heeft in 2020 plaatsgevonden in de 

herfstvakantie. De rapportages zijn niet doorgegeven aan 

de werkgroep Binnensport, waardoor de Sportraad 

wederom geen inzicht heeft in de actuele conditie van de 

toestellen en materialen. 

• Uitbreiding toestelruimtes in gymzalen 

Tijdens de toestelinspecties zijn de toestelruimtes kritisch 

bekeken op bergingscapaciteit. De bergruimte in de 

gymzalen in ’t Kikkerfort is als te gering bestempeld. 

Hoewel het plan voor de vergroting van deze 

bergingscapaciteit al geruime tijd klaarligt heeft de 

gemeente de uitvoering nog niet in voorbereiding 

genomen. Verwacht wordt dat de uitbreiding in 2021 wordt 

uitgevoerd.

WERKGROEP BINNENSPORT
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2. Gezondheidsmaatregelen gymzaal Vreeland

Eind 2019 heeft de werkgroep met de gemeente 

uitvoeringsmaatregelen afgesproken ter voldoening aan de 

klimaateisen volgens de normen van KVLO/VNG. In het kader 

van verplicht uit te voeren COVID-maatregelen is wel een 

provisorisch luchtcirculatiesysteem aangebracht. De aanleg van 

een installatie voor temperatuurbeheersing laat nog echter nog 

steeds op zich wachten.

In november 2019 vond een  startoverleg plaats voor de 

toekomstige herontwikkeling van het zorg- en welzijnscentrum, 

het dorpshuis en ook de gymzaal. De sportverenigingen als 

gebruiker van de gymzaal waren niet vertegenwoordigd in de 

stuurgroep. De Sportraad heeft geadviseerd een 

vertegenwoordiger namens de gebruikers op te nemen in het 

voorbereidingstraject. Inmiddels is een afgevaardigde van de 

sport opgenomen in het vooroverleg.

3. Doorlopende initiatieven gemeente

Bij de gemeente is langdurig aangedrongen op de invoering 

van een geautomatiseerd accommodatie-verhuursysteem. In 

2020 heeft de gemeente besloten tot aanschaf daarvan. 

Verwacht wordt dat in de loop van 2021 het systeem volledig 

operationeel is.

4. Sportfondsen Stichtse Vecht 

De gymzalen in Maarssen en Maarssenbroek worden verhuurd 

en beheerd door Sportfondsen Stichtse Vecht b.v. en derhalve 

niet gerekend tot de gemeentelijke sportzalen. Sportfondsen 

Stichtse Vecht is conform de overeenkomst wel verantwoordelijk 

voor een aantal sportzalen en vraagt derhalve extra vergoeding 

voor alle zaken die daarin niet zijn opgenomen. Het is daarom 

wenselijk dat alle afspraken voor de gemeentelijke sportzalen 

ook gelden voor de zalen die bij Sportfondsen in beheer zijn. 

Dat geldt, indien nodig, voor verbetering van beheer, 

schoonmaak en onderhoud, kwaliteitscontrole van toestellen en 

materialen, sleutelplan zalen (druppels) en digitaal 

reserveringsysteem, maar ook voor het moderniseren/

verduurzamen/vernieuwen van de gymzalen. 

Voor de gebruikers zou er geen verschil moeten zijn, vooral 

omdat alle sportzalen gemeentelijk eigendom zijn.

De werkgroep Binnensport houdt ook in 2021 de vinger aan de 

pols om voornoemde activiteiten zo spoedig mogelijk 

gerealiseerd te zien.

WERKGROEP BINNENSPORT
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De werkgroep Buitensport bestaat uit de volgende leden van de 

Sportraad: John Heun, Astrid Schoenmakers en Jan van 

Sligtenhorst. Tot de taak van de werkgroep behoort het 

behartigen van de belangen van de verschillende buitensporten 

binnen de gemeente Stichtse vecht. Als Sportraad hebben we 

regelmatig contact met de Wethouder en ambtenaren Sport. 

Ook bezoeken we regelmatig de onderlinge bijeenkomsten van 

de diverse sportverenigingen, als het bijvoorbeeld gaat over een 

gezamenlijk belang of probleem. Zo houden we de vinger aan 

de pols en zijn en blijven we zoveel als mogelijk op de hoogte 

wat er zoal speelt binnen de gemeente. Als Sportraad kunnen 

we indien nodig gevraagd en ongevraagd advies hierover uit 

uitbrengen. 

Onder de buitensporten worden de sporten gerekend waarvoor 

een vaste accommodatie in de buitenlucht is vereist om deze te 

kunnen beoefenen. Binnen de gemeente Stichtse Vecht worden 

daartoe gerekend: voetbal, tennis, hockey, korfbal, 

polsstokspringen, schaatsen en atletiek. 

1. Harmonisatie 

2020 was wederom een hectisch jaar voor de buitensport 

verenigingen, niet alleen vanwege diverse coronamaatregelen 

door het jaar heen, maar ook vanwege de ‘harmonisatie’ onder 

buitensportverenigingen. Dit gaf met name onder de 

voetbalverenigingen veel onrust. Het college is door de raad 

teruggestuurd naar de tekentafel om de tweederde (2/3) 

eenderde (1/3) regeling een andere invulling te gaan geven, 

zodat betreffende verenigingen hierdoor niet dreigen om te 

vallen. De coronamaatregelen maakten fysieke overleggen 

helaas veelal niet mogelijk, maar probeert men heeft toch via 

online sessies de belangrijke onderwerpen bespreekbaar 

kunnen maken.

2. Skeelerbaan

In 2020 heeft een aantal enthousiaste bewoners, onder 

aanvoering van wijkcommissie Breukelen Noord, het initiatief 

genomen om in het Henk van der Griftpark, waar de ijsclub 

Breukelen is gevestigd, een aanvang gemaakt om daar een 

skeelerbaan te realiseren, die eind 2021 gerealiseerd zou 

moeten zijn. De Sportraad draagt het initiatief een warm hart 

toe en zal waar nodig ondersteuning bieden.

WERKGROEP BUITENSPORT
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3. Verplaatsing tennisvelden LTV Breukelen

Reeds enkele jaren wordt er gesproken over een mogelijke 

verhuizing van de tennisvelden van LTV Breukelen. Door een 

teveel aan voetbalvelden bij FC Breukelen is het idee ontstaan 

om de tennisvelden daarheen te verplaatsen, om zo 

woningbouw op de huidige locatie van de tennisclub te 

kunnen realiseren. In overleg met gemeente en omwonenden is 

er in 2018 reeds een mooi plan op tafel verschenen om zo ook 

de toekomst voor LTV Breukelen veilig te stellen. Echter is er 

eind 2020 enige ruis ontstaan, omdat er mogelijk sprake zou 

zijn om het Broeckland College te verplaatsen (nieuwbouw) 

naar deze opengevallen locatie bij FC Breukelen. De 

projectgroep van LTV Breukelen heeft de Sportraad gevraagd 

om advies bij te nemen stappen richting de gemeente om hier 

duidelijkheid in te krijgen, met als doel om ook vooral 

duidelijkheid te krijgen. De Sportraad heeft kennis genomen 

van de plannen en zal zich zeker inspannen om hiervan op de 

hoogte te blijven, bij zowel gemeente als de tennisclub.

4. Sportlint

Door zowel de gemeente Stichtse Vecht als de gemeente Utrecht 

is er hard gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van het 

Sportlint in het plan Zuilense Vecht, zodat er in 2021 verder vorm 

en uitwerking gegeven kan worden. De Sportraad heeft een 

inspraakreactie ingezonden op het Programma van Eisen voor de 

inrichting van het sportlint.

5. Sportgala Stichtse Vecht

De Sportraad heeft verheugd kennis genomen van het initiatief 

van Ed Kamans om het sportgala, met daarbij de verkiezingen 

van sporters van het jaar weer, te willen gaan organiseren. Door 

de initiatiefnemer is aan de Sportraad gevraagd om hier mede 

invulling aan te geven en zo het Sportgala weer voor jaren op 

de kaart te zetten. De rol van de Sportraad is dat ze het initiatief 

ondersteund en dat er een lid van de Sportraad zal meedenken 

in de voorbereidingen. 

WERKGROEP BUITENSPORT
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De Sportraad is een van de 4 initiefnemers van het lokale 

sportakkoord. Het afgelopen jaar hebben we met meerdere 

sportraadleden meegewerkt aan het vormgeven van het 

akkoord.

Door alle coronamaatregelen was het niet altijd makkelijk om 

vergaderingen te plannen. Er was een mix van online en fysiek 

op grote onderlinge afstand. 

5 thema’s om van jong tot oud, iedereen in beweging te 

krijgen en te houden. Ook is er aandacht voor gezonde(re) 

voeding. Er is een mooi plan op papier gezet waarin de 5 

themateams hun speerpunten op een rijtje hebben gezet. Het is 

allemaal goed gekomen en er ligt een mooi plan op tafel.

De officiële presentatie van het sportakkoord aan de 

wethouder Sport was natuurlijk ook een hele uitdaging i.v.m. 

alle maatregelen. Met allemaal creatieve mensen is ook 

hiervoor een mooie oplossing gevonden. Ook het fotomoment 

voor de krant, natuurlijk met gepaste afstand, is gelukt.

Door alle coronamaatregelen (en beperkingen) is het wel 

lastig om ideeën uit te gaan werken en activiteiten uit te voeren. 

Één eerste actie kon al worden gerealiseerd tijdens de officiële 

presentatie. Alle basisscholen in de gemeente zijn voorzien 

van een (les)pakket met ideeën voor diverse buiten spellen. Dit 

lespakket is voorzien van een aantal spelmaterialen waarmee 

men ook direct op het schoolplein aan de slag kon.

Wij gaan er van uit dat 2021 meer ruimte biedt om leuke 

initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de doelstellingen 

van het sportakkoord. 

LOKAAL 
SPORTAKKOORD
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COMMUNICATIE

Met name door de coronapandemie zijn er weinig fysieke 

evenementen en activiteiten geweest waar de Sportraad over 

kon communiceren. Tevens is er binnen de Sportraad gestart met 

nadenken over de toekomst en welke rol wij voor onszelf zien. 

Dit heeft ook impact op de communicatie(strategie) van de 

Sportraad richting de stakeholders. 

De website is met noodzakelijke informatie bijgewerkt. Enkele 

nieuwe leden hebben zich voorgesteld. Een nieuwe foto van de 

totale Sportraad wordt in 2021 gemaakt en gepubliceerd. 

Zodra onze (nieuwe) richting duidelijk is, wordt de communicatie 

ook weer opgepakt in 2021.
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FINANCIEEL OVERZICHT SPORTRAAD 2020

Datum Naam / Omschrijving Bedrag 2019 Begroting 2020 Bedrag 2020 Begroting 2021

01-01-2020 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 6.963,64 € 9.040,65

Uitgaven 2020

Onkosten secretariaat (vrijwilligersvergoeding) € 495,00 € 600,00 € 560,00 € 600,00

Onkosten sportraadleden (vrijwilligersvergoeding) € 255,94 € 300,00 - € 100,00

Vergaderkosten € 50,95 € 200,00 - € 200,00

Communicatie- ontwerp logo Sportraad - € 1.000,00 - € 1.000,00

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

Loyals opmaken jaarverslag € 459,80 € 500,00 € 629,20 € 600,00

Fotograaf presentatie - € 100,00 - € 100,00

Attenties / PR € 81,90 € 150,00 € 24,95 € 150,00

Solid @ IT B.V. Laptop, installatie en Office 365 € 226,75 € 230,00 € 324,28 € 300,00

Factuur website TISCOM HOSTING BV en One BV € 18,15 € 20,00 € 18,15 € 20,00

Bankkosten betalingsverkeer € 91,64 € 100,00 € 109,41 € 125,00

Afscheid en jaarafronding Sportraad € 584,40 € 750,00 € 660,45 € 750,00

Totaal uitgaven € 2.264,53 € 4.450,00 € 2.326,44 € 4.445,00

Inkomsten 2020

Rente Spaarrekening € 1,54 € 2,00 - -

GEM STICHTSE VECHT bijdrage 2020 € 4.340,00 € 2.170,00 € 1.590,00 € 2.000,00

Totaal inkomen € 4.341,54 € 2.172,00 € 1.590,00 € 2.000,00

31-12-2020 Saldo bankrekening NL10 INGB 0009 2321 06 Sportraad Stichtse Vecht € 9.040,65 € 8.304,21

Er zijn weinig uitgaven geweest omdat er geen bijeenkomsten voor de verenigingen zijn georganiseerd i.v.m. corona. 

De begroting en de financiele positie biedt voldoende ruimte om hiervoor samen met andere partijen activiteiten te ontwikkelen.


