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Bijeenkomst van 18 juni 2018 
Locatie: Multifunctionele ruimte bij Zwembad De Wetering 

 
Verslag
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter opent de vergadering om 19.33 uur.  
 
2. Verslagen  
Concept-verslag bijeenkomst van 12 maart 2018 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
Concept-verslag van de extra bijeenkomst van 25 april 2018  
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
  
3. Afscheid Will Mossink 
Wegens toetreding tot de gemeenteraad zal Will Mossink niet langer beschikbaar zijn voor het 
Platform Sport Houten. De combinatie van taken en functies is onverenigbaar. Wethouder Kees 
van Dalen bedankt Will voor zijn inzet voor het Platform en de sport.  
  
4. Rotary Santa Run 2018 
In december 2018 wordt voor de 3

e
 keer de Santa Run georganiseerd vanuit de twee Rotary 

Clubs in Houten. Dit jaar wil de Rotary de sportverenigingen meer laten participeren. Ed 
Achterberg en Nicole van der Ven geven een toelichting op de plannen.  
Het doel van de Santa Run is om een evenement te organiseren waarbij plezier voor op staat en 
er geld wordt opgehaald voor het goede doel. Vorig jaar is er ongeveer € 25.000 euro opgehaald 
en verdeeld over verschillende doelen. Voor komend jaar wil de Rotary inzetten op meer 
deelnemers en heeft de sport in Houten gekozen als het goede doel. 
Deelname aan de Santa Run kost € 10,-. Voor iedere deelnemer die door een sportclub wordt 
aangemeld, krijgt de sportclub € 8,- terug als sponsoring. Per sportclub is er één contactpersoon 
voor de organisatie. De afstand van de Santa Run is 3 of 5 kilometer en er zijn geen 
leeftijdsgrenzen.  
 
Naast het stimuleren van deelname aan de Santa Run wordt er een Santa Club Actie 
georganiseerd, gebaseerd op het principe van de Grote Club Actie. Leden verkopen loten van € 
3,- en daarvan gaat € 2,40 terug naar de vereniging. Het streven is om 1 oktober te starten met 
de verkoop van de loten.  
 
Victum vraagt naar de timing van de actie, aangezien de Grote Club Actie en de Santa Club Actie 
kort op elkaar zijn. Ed geeft aan dat de Rotary Club deelname aan de loterij aantrekkelijk wil 
maken door lokale prijzen beschikbaar te stellen en via het ‘tikkie principe’ de loten te verkopen, 
zodat niet alle gegevens van de kopers ingevoerd hoeven te worden. Het moet voor de sportclub 
makkelijk en simpel zijn om mee te doen. Wellicht dat verenigingen een keuze moeten maken 
tussen de twee acties. Er zijn diverse positieve reacties reeds ontvangen vanuit de sport. Clubs 
kunnen zich voor beide acties aanmelden via het mailadres: info@santarunhouten.nl.  
  
5. Sportakkoord 
Bij het overleg van 12 maart is gesproken over het opstellen van een Houtens Sportakkoord, 
waarbij wordt aangegeven wat de sport van de politiek verwacht (voorbeeld gemeente Utrecht). 
Afgelopen periode heeft het college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie het 
coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. De vervolgstap is om hier vorm aan te geven in het 
collegeprogramma. Wethouder van Dalen geeft aan dat hij samen met de sport wil verkennen 
waar we nu staan, waar we naar toe willen en wat daar eventueel voor nodig is.  
 
Er worden een aantal onderwerpen en stellingen vanuit het coalitie akkoord besproken: 
  

mailto:info@santarunhouten.nl
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Initiatieven voor beweegmogelijkheden in de buitenruimte: 

 Basketbalvelden behoeven onderhoud. 

 Speeltuinen opwaarderen met intensievere speeltoestellen. Daarbij aandacht voor de 
ondergrond.  

 Kunstgrasveld in Houten Noord wordt intensief gebruikt en is een succes. Het is de moeite 
waard om te onderzoeken of meer trapveldjes in de gemeente Houten voorzien kunnen 
worden van kunstgras om het bewegen te stimuleren.  
Wethouder van Dalen geeft aan dat er mogelijkheden zijn, maar vooral samen met burgers of 
verenigingen. De realisatie van het sportveld aan de Beusichemsetuin is een voorbeeld van 
een burgerinitiatief, wat samen met de Lions Club en de gemeente Houten is gerealiseerd.  

 Bij De Plantage / sportparcours De Vijfwal ligt een sprintbaan, die met een aantal kleine 
aanpassingen meer geschikt kan worden gemaakt voor bepaalde sporten.  

 
Huidige beleid van behoud en onderhoud van sportaccommodaties voortzetten  
Toelichting: het huidige beleid is sober en doelmatig. 
Algemene opmerking: Er worden vraagtekens gezet bij de onderhoudsplannen van de 
sportaccommodaties en met name de controle en het toezicht vanuit de gemeente hier op. De 
materialen in de gymzalen worden ieder jaar gekeurd door de toestelleverancier. Afgekeurde 
materialen blijven staan en controle daarop is matig.   

 Inrichting moet mee groeien met de behoeftes van de verenigingen; soort materialen zijn 
vastgesteld op basis van ouderwetse normen. Nieuwe doelgroepen en nieuwe 
ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om de inrichting van sportaccommodaties te 
vernieuwen. Er wordt daarbij opgemerkt dat uitbreiding van materialen invloed kan hebben op 
de (beperkte) ruimte in de berging.  

 Sporthal De Slinger is verouderd; de douches worden als vies ervaren. Ook de luchtkwaliteit 
en luchtbehandeling is onvoldoende. Er komt een nieuwe vloer, maar afstemming over 
gebruik en behoud vloer met alle betrokken partijen is nog niet geweest. 

 Er is behoefte aan een vast aanspreekpunt per sportaccommodatie; het is onduidelijk wat er 
wordt gedaan bij meldingen of klachten over een accommodatie.  

 Er wordt gevraagd in hoeverre het Mulier onderzoek gebruikt kan worden voor dit thema. Het 
onderzoek gaat over capaciteit en niet zozeer over onderhoud.  

 BC Woodpeckers wil graag de kantine en de aanpassing van de ingang van sporthal De 
Slinger als ambitie laten noteren.  

 
Wethouder van Dalen geeft aan dat het niveau van onderhoud van de sportaccommodaties los 
staat van de ontwikkelingen op sportaccommodaties. De tekst in het coalitie akkoord roept een 
verkeerd beeld op. De wethouder roept verenigingen op om zich te melden als er ambities zijn 
voor (nieuwe) ontwikkelingen. De mogelijkheden kunnen onderzocht worden door bijvoorbeeld 
een werkgroep te formeren die diverse zaken kunnen uitzoeken. Voor wat betreft uitbreiding en 
ambities worden de volgende zaken genoemd. 

 Onderzoek naar de haalbaarheid van een atletiekaccommodatie wordt vervolgd. 

 Taurus pleit voor uitbreiding van accommodatie en zou graag met de gemeente Houten een 
volgende stap willen zetten. Rondom de verkiezingen zijn de besprekingen stil gelegd, maar 
Taurus zou graag verder willen.  

 HC Houten geeft aan dat onlangs 2 zaalopties zijn besproken bij Platform Sport. Er is een 3
e
 

optie gevonden, waarbij één buitenveld volledig overdekt kan worden. Een aandachtspunt 
voor komende jaren is het zoeken naar een oplossing voor zaalcapaciteit van de 
binnensporten in de winterperiode.   

 Taurus merkt op dat de betrokkenheid vanuit de politiek en de gemeenteraad wordt gemist; 
er lijkt geen belangstelling te zijn voor sport.  

 
Onderzoek bezettingsgraad van accommodaties verhogen door multifunctioneel gebruik 

 HC Houten geeft aan dat overdag 6 hockeyvelden leeg zijn en er weinig activiteiten zijn op 
het complex. Dit geldt voor meer sportaccommodaties. HC Houten zou ervoor pleiten om 
bijvoorbeeld mensen die overdag thuis zitten te stimuleren om te komen bewegen. De 
gemeente Houten kan een rol spelen door lijsten beschikbaar te stellen of mensen aan te 
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schrijven die in aanmerking komen voor beweegaanbod. Sportpunt Houten kan ondersteunen 
bij de organisatie van beweegaanbod.   

 Onderzoek doen naar het SportPlus concept, waarbij maatschappelijke en buurtactiviteiten 
op de sportparken mogelijk wordt. Het sportcomplex kan beschikbaar worden gesteld aan 
welzijns- en culturele activiteiten.  

 De bridgeclubs zijn op zoek naar een nieuwe locatie, waarbij wordt gedacht aan een Houtens 
denksportcentrum. Er worden opties onderzocht bij De Doordraaiers en De Grund. Het 
kunnen creëren van een denksportambiance is een belangrijke voorwaarde. Vanuit 
verschillende clubs wordt kantineruimte aangeboden. Sportpunt Houten kan mogelijk helpen 
met het leggen van verbindingen.  

 Sportcentrum The Dome / Dick Jacobs geeft aan dat hij in een vergevorderd stadium is om 
een 2

e
 sportcentrum te bouwen. Hier zouden tevens mogelijkheden kunnen zijn voor de 

denksporten.   
 
Ondersteuning vrijwilligers 
Er wordt gevraagd wat de rol van de gemeente kan zijn op dit gebied. De wethouder geeft aan 
dat dit onderwerp is opgenomen in het coalitie akkoord om aandacht te vragen en waardering te 
uiten voor de inzet van vrijwilligers.  

 Vanuit De Doordraaiers wordt aangegeven dat het (bij)scholen van groundsman / mensen 
voor het onderhoud van de banen wenselijk is.  

 Wim van Dongen (Taurus) geeft aan dat steeds meer organisaties een beroep doen op 
vrijwilligers en dat vrijwilligers vaak op meerdere gebieden actief zijn. Vanuit de gemeente 
Houten wordt steeds meer gevraagd van de inwoners. De druk op vrijwilligers is groot en 
zorg voor en om vrijwilligers is een aandachtspunt. 

 Naast ondersteuning van bestuurlijk kader kan ook gedacht worden aan scholing voor 
trainers en begeleiders. Er zijn in de regio voorbeelden waarbij een sportpedagoog wordt 
ingezet om (jonge) trainers te begeleiden met training geven en groepsdynamiek.   

 Handbal Houten merkt op dat jonge trainers goed betaalde baantjes kunnen krijgen, 
waardoor het minder interessant is voor jongeren om zich in te zetten voor de vereniging. 
Vanuit Attila wordt dit bevestigd en zij merken dat mensen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar niet 
of nauwelijks beschikbaar zijn.   

 Handbal Houten geeft aan dat vanuit de bond regels worden opgelegd, waarvoor kennis niet 
altijd aanwezig is bij de club. Mogelijk dat daarvoor hulp geboden kan worden vanuit de 
gemeente. Aanvullend wordt voorgesteld om (een netwerk van) ondernemers (via de 
gemeente) in te zetten voor hulpvragen vanuit sportverenigingen voor bepaalde projecten.   

 
Breedtesport – sport is voor iedereen bereikbaar en iedereen moet lid kunnen worden 

 U-pas en jeugdfonds Sport & Cultuur bestendigen. 

 Voor de special sports groepen blijft het lastig om mensen te vinden. Vanuit de gemeente 
wordt aangegeven dat de app van Uniek Sporten binnenkort wordt ingezet om bekendheid 
van het sportaanbod te vergroten. 

 
Topsport – instandhouding topsport 

 Voorwaarde voor topsport is een goede accommodatie (o.a. verlichting) en faciliteiten. 
Sporters trainen regelmatig en dat gaat ten koste van de accommodaties.  

 Dick Jacobs geeft aan dat Houten moet gaan voor topsport en voor de titel van sportstad. 

 Topsport kan onderdeel zijn van het citymarketing programma van de gemeente Houten. 

 Vanuit Handbal Houten (en Taurus) is een voorstel geschreven voor topsport in Houten. 
Hierin staat omschreven wat de definitie van topsport is. Er wordt voorgesteld dit document te 
gebruiken als basis voor dit thema.   

 
Ondersteuning sportverenigingen 

 Er is veel energie bij de clubs om zelf initiatieven te ontplooien en samenwerkingen aan te 
gaan. 

 Meer sturen op netwerken van sportclubs die met elkaar matchen, waardoor een sterkere 
wisselwerking ontstaat.   
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 BC Woodpeckers ziet mogelijkheden om mee te denken over de inrichting / belijning van 
Sporthal De Slinger (centre court) en ervaart eilandjes binnen het gemeentehuis. 

 
Per mail is het volgende punt ingebracht:  

 Gezamenlijke tennisverenigingen: ondersteuning in de vorm van goederen, handen, hersens, 
communicatie en/of geld bij het gezamenlijke initiatief van alle tennisverenigingen in de 
gemeente Houten om in 2019 en verder een Houtens Tenniskampioenschap te organiseren. 

 
Voortzetting fondsen 

 Er zijn binnen de gemeente Houten verschillende fondsen, met verschillende doelen en 
criteria. Het Sportfonds financiert geen evenement, het evenementenfonds ondersteunt geen 
sport. Er moet afstemming komen over de spelregels en de doelen. Dit wordt mee genomen 
in de evaluatie.  

 Voor wat betreft het Sportfonds Houten wordt aangegeven dat er veel onduidelijkheid is over 
de inhoud van de aanvraag en waarvoor een bijdrage aangevraagd kan worden. Het werkt 
niet motiverend als veel aanvragen worden afgewezen en de motivaties niet eenduidig zijn. 
Sportorganisaties kunnen ondersteuning krijgen vanuit Sportpunt Houten bij het schrijven van 
een aanvraag. 

 
Wethouder van Dalen pleit tot slot nog voor het ten alle tijden open stellen van 
sportaccommodaties. Het afsluiten van sportaccommodaties is niet wenselijk; het gevolg is 
vandalisme op de accommodatie omdat men wil sporten. Hoe hier invulling aan te geven is aan 
overleg onderhevig, idee kan zijn om de verantwoordelijkheid bij de jongeren te leggen. 
 
Dick Jansen geeft aan dat in het coalitie akkoord is beschreven dat de gemeente geld wil terug 
geven aan de inwoners. Hij pleit er voor om dit geld in te zetten voor andere zaken, omdat de 
teruggave per gezin / inwoner te verwaarlozen is. 
 
  
6. Lopende zaken  
a. Gemeente 
- Pilot schooltoernooien: De gemeente heeft in het Platform Sport overleg van 12 maart 
aangekondigd dat dit jaar wordt gestart met een pilot waarbij de organisatoren van 
schoolsporttoernooien onder bepaalde voorwaarden 50% korting kunnen krijgen op 
accommodatiehuur. De memo is gereed en wordt beschikbaar gesteld bij dit verslag.  
 
b. Sportpunt Houten 
Bij Sportpunt Houten is Sanne Papavoine per 1 juni begonnen en zal zich voornamelijk bezig 
gaan houden met het project Trainers voor de Klas en Sportieve VO-school.  
In september van dit jaar zal opnieuw de AH Sportactie georganiseerd worden. Sportorganisaties 
hebben de uitnodiging gehad om deel te nemen. Samen met de Rotary en AH winkels wil 
Sportpunt Houten de actie weer succesvol maken. NOC-NSF is bezig met aanpassingen 
inschrijfmodule. Op 26 juni is er een informatiebijeenkomst om ervaringen uit te wisselen 
(tegelijkertijd met een introductie van het nieuwe JSP systeem). Graag aanmelden voor de 
avond.  
 
c. Sportverenigingen  
Hellas: de vereniging is op zoek naar trainers. Mochten er clubs zijn die trainers beschikbaar 
hebben, dan zijn er vacatures bij Hellas.  
Attila Houten: de vloer van De Slinger gaat vervangen worden, maar Attila heeft nog geen bericht 
hierover gehad. Er wordt gevraagd wie de club gaat informeren. Ellen zal dit navragen.   
  
7. Rondvraag 
Geen 
 
Sluiting, om 21.15 uur, waarna informele afsluiting.  
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Platform Sport Houten 
Deelnemerslijst van de bijeenkomst  van 18 juni 2018 

 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

Atilla Houten Dick Jansen Bestuur 

Atilla Houten Jillis Noordenbos Bestuur 

BC De Woodpeckers Jeroen de Wildt voorzitter 

Bridgevereniging BOD’84 Jaap Loeve Voorzitter 

Handbal Houten Dick Jacobs  

Hellas Houten Ninke Loonstra Bestuur 

Hellas Houten Coen Raaphorst Bestuur 

Hockeyclub Houten Gerrie van Wanrooij Voorzitter 

Hockeyclub Houten Joris Weijers Secretaris 

Hockeyclub Houten René Kuster Bestuurslid 

HSV Houten Dragons Mark Hollman Penningmeester 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 

St. Sportieve Recreatie Ria van Dixhoorn Bestuur 

TV De Doordraaiers Wim van Es Penningmeester 

Volleybalvereniging Taurus Wim van Dongen Voorzitter  

Optisport De Wetering Sander Wiessenhaan Manager 

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Karelle Villerius Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Jolande Winkelhorst Beleidsmedewerker 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Jolijn Hoek - v.d. Giessen Sportmedewerker 

Sportpunt Houten Sanne Papavoine Sportmedewerker 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Sportmedewerker 

Sportfonds Houten Olga Boogaers Secretaris 

Platform Sport Houten / gemeenteraad Will Mossink (aftredend) Secretaris 

Platform Sport Houten Peter van der Wens Voorzitter 

   

Afwezig, met kennisgeving   

HSSV Gerard Bruring Voorzitter 

Beach Houten Vincent Verhulst / Ellen de Roos Bestuur 

BV Houten  Roel Deckers / Mick Zwart Voorzitter/secretaris 

Casca Dura Rianne Furtado  

Nieuwegeinse Golfclub Carel Moojen Secretaris 

SV Houten Nico v Slegtenhorst / Gert Wildvank Voorzitter 

TC Atalanta Rob Matser Voorzitter 

Racketcentrum Houten Marijn Koot eigenaar 

Yogacentrum Amadorra Tina Hiddema eigenaar 

   

Afwezig, zonder kennisgeving   

Bridgeclub Houten C.A.M. Pauw-van Engelen secretaris 

Dartsvereniging Houten Jeroen Sopers Voorzitter 

Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 

GoSwim Johan Bolhuis Voorzitter 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Thom vd Heijden / Marijn Meijer Voorz. /Secr.  

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings/Marianne Rietveld Voorzitter/secretaris 

Reddingsbrigade Houten Raymond Roggekamp Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

Taekwondo vereniging Taekyon Jan Willem v Linschoten Voorzitter 

TC Houten  Stanley Walters Voorzitter 
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Tennisclub ’t Goy Joop Middelweerd Voorzitter 

TV SET Adri Peek Penningmeester 

VC Houten Rob Pleijsier Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘t Goy Erna Venema Voorzitter 

Voetbalvereniging Schalkwijk Ton Vernooij Voorzitter 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 
 

 
 
   


