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Bijeenkomst van 12 december 2019 

Locatie: Multifunctionele ruimte Optisport de Wetering, Hefbrug 3 

 

VERSLAG (voorlopige versie, vast te stellen bij de eerstvolgende bijeenkomst) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter v.d. Wens opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Verslagen  
Verslag 25 september 2019 wordt besproken en wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Subsidie verduurzaming sportaccommodaties 
Maarten Punt van Team Sportservice Utrecht geeft een presentatie over de subsidie van verduurzaming 

sportaccommodaties.  
Het Rijk heeft klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dat heeft onder andere geleid tot een 
Routekaart Duurzame Sportaccommodaties met ambitieuze doelstellingen waarvoor extra maatregelen 
nodig zijn. 95% Co2 reductie in 2050. 49% tussentijds in 2030.  
 
Gesubsidieerde ondersteuning 

Vanuit het ministerie van VWS wordt extra budget beschikbaar gesteld om sportverenigingen te begeleiden 
bij het verduurzamen van hun accommodatie. Door dat budget kunnen sportorganisaties met behulp van 
een procesbegeleider, die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van 
duurzaamheid, een helder stappenplan doorlopen. Dat leidt tot een business case met terugverdientijd en 
ondersteuning bij financiering van de maatregelen. 
 

Om te zorgen voor een uniforme aanpak en een landelijke dekking van de ondersteuningsstructuur is er een 
samenwerking tussen VWS, NOC*NSF, sportbonden en provinciale sportorganisaties. Vanuit Team 
Sportservice Provincie Utrecht komt Maarten Punt over deze begeleiding, die voor sportaanbieders 
kosteloos is, vertellen. 
 
Begeleidingstraject team Sportservice 

• Digitaal platform 

• Inzicht in verbruik --> energiescan 

• Duurzaamheidambities bepalen 

• Plan van aanpak opstellen 

• Begeleiding offerte traject 

• Uitwerken businesscase -> financiering 

• Ondersteuning en vraagbaak tijdens realisatie 

 
PowerPoint presentatie en inschrijfformulieren worden nog toegestuurd, wel kan men alvast kijken voor meer 
informatie op https://www.teamsportservice.nl/diensten/verduurzaam-uw-sportaccommodaties/. 
 
Er wordt gevraagd wat er voor clubs in zit die geen eigen accommodatie hebben. En wat kan de gemeente 
hierin doen? Er wordt toegelicht dat dit begeleidingstraject met name bedoeld is voor clubs die een eigen 

accommodatie hebben of een deel van de voorzieningen in eigendom hebben. Het traject is niet bedoeld 
voor gemeentelijke accommodaties.   
 
SV Houten reageert dat ze door de afdeling accommodatie van de gemeente worden geremd op het gebied 
van investeringen in verlichting. Dit zou te maken hebben met de ontwikkelingen rondom de ruimtelijke 
koers? Ellen Arendse (gemeente Houten) geeft aan dat daarin nog niks vast ligt.  

 
Victum geeft aan de ze door een verplaatsing van het binnenseizoen (periode) van april t/m juni, minder 
gebruik maken vanwege de aanwezigheid van natuurlijk daglicht. Een investering in verduurzaming van de 
verlichting zou een langere terugbetaaltermijn met zich meebrengen. Dan is een dergelijke investering wel 
kostbaar en moet goed overwogen worden. Er wordt genoemd dat het waarborgfondssport  aan te spreken is 
mocht er geld nodig zijn.  

 
Het initiatief De Groene Club wordt ook nog genoemd aan tafel. De Groene Club is een sportbreed initiatief 
van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen. De sportbonden staan voor 

https://www.teamsportservice.nl/diensten/verduurzaam-uw-sportaccommodaties/
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sterke clubs die financieel gezond zijn. Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS vanuit het 

Sportakkoord kunnen ook zij verenigingen een kosteloos begeleidingstraject aanbieden. 
 
Als clubs interesse hebben in het begeleidingstraject dan kan dat aangegeven worden door middel van het 
invullen van een intekenformulier. De PowerPoint presentatie en het intekenformulier worden toegestuurd 
per mail op een later moment. 

 
4. Lopende zaken 

 
Gemeente 
Ruimtelijke Koers: de gemeente heeft vragen ontvangen vanuit enkele verenigingen met betrekking tot de 
ruimtelijke koers. Frank van Helden is daarbij betrokken aangaande sportvoorzieningen. Het komende 
kwartaal wordt er hard aan gewerkt. Er is aandacht gevraagd voor de voorzieningen. Als er meer duidelijk is 
over de ruimtelijke koers dan zal er hoogstwaarschijnlijk een presentatie gegeven worden bij een van de 
platformbijeenkomsten. De raad moet echter eerst akkoord zijn met de koers.  

 
Aftrap lokaal sportakkoord 13 januari. Annelies Krikke is de sportformateur. Alle sportaanbieders worden 
nogmaals opgeroepen om aanwezig te zijn bij de aftrap van het lokale sportakkoord. Het advies is om vooraf 
alvast na te denken over alles wat de sport kwijt wil tijdens deze avond. De samenlevingsagenda gaat 
bepalen. Met zijn allen wordt bepaald wat in het lokaal sportakkoord komt. De gemeente heeft geen rol maar 
zit ook aan tafel. De 2e (vervolg) bijeenkomst gaat waarschijnlijk in The Dome plaatsvinden. Het streven is 

dat er eind april een lokaal sportakkoord wordt afgeleverd wat ingediend kan worden bij het rijk.  
 
Verenigingen hebben moeite om het nut in te zien van het aanschuiven bij de aftrap van het sportakkoord.  
Het is nog steeds onduidelijk wat sportaanbieders daar moeten/ kunnen brengen en wat ze er kunnen halen.  
 

Sportpunt Houten 
• Personele bezetting/wisselingen. José gaat Sportpunt Houten per 1 januari verlaten omdat ze een 

nieuwe baan heeft. Er is ook al wel weer een nieuwe medewerker aangenomen en dat is Lisa van Arkel.  

• Sportgala Houten: Er wordt nog opgeroepen om voor 15 december kandidaten voor het Sportgala aan te 
melden. 

 
Sportverenigingen  
Houten Dragons:  Mede organisator van de landelijke beeballdag. Ze zijn één van de 5 locaties.  
Delta Sports:   2020 is eigenlijk het jubileum jaar maar dat wordt gevierd in 2021.  
De Doordraaiers:  Uitbreiding in padelbanen. Het wachten is nog op vergunning. Begin volgend jaar de 

opdracht weggelegd voor 2 extra padelbanen. Opkomst van padel t.o.v. tennis. Oud 
tennisleden stappen ook meer en meer over op padel.  

Zentennis:  Beatrijs van der Pas heeft een opleidingsvoorstel gedaan voor tennisleraren. Dit is 
bij de bond geaccepteerd. Zij hoopt hiermee het enthousiasme voor tennis weer op 

te laten leven.  
Attila:  Er worden sokken gestolen uit de kleedkamers van De Slinger. Hebben anderen hier 

ook last van? Advies aan hun leden is om alles mee te nemen de zaal in.  
The Dome/ Dick Jacobs: Er wordt een stuk aangebouwd bij de sporthal. Onder andere twee bridgeclubs, 

BOD 84 en Bridgeclub Houten (BCH) gaan daar gebruik van maken.  

 

5. Rondvraag 
Dick Jacobs: Hoe zit het met het evenementenfonds? Het evenementenfonds en het sportfonds worden nog 
wel eens door elkaar gehaald. Voor een subsidieaanvraag bij het evenementenfonds mag sport weliswaar 
onderdeel uit maken van een evenement, maar dat evenement mag niet sec gericht zijn op het uitoefenen 
van een sport.  
 

SV Houten: wat gebeurt er met de input voor de criteria van het sportfonds? In het nieuwe jaar komt daar een 
terugkoppeling op.  
 
KV Victum: Wat is de stand van zaken omtrent het Ondernemersfonds. Antwoord: dat is in de raad geweest en is 
afgewezen.  

 
KV Victum: Co financiering: hebben daar verenigingen gebruik van gemaakt? Er zijn twee verenigingen die een 
aanvraag hebben ingediend bij de gemeente.  
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KV Victum: Vanuit de bond is het bericht ontvangen dat er per 1 april een verplichting is van melding van een 
vermoeden van seksueel misbruik. Weten andere verenigingen daarvan? Geen van de aanwezigen heeft dit 
bericht ontvangen vanuit de bonden. 
Reactie Sportpunt Houten: Veilig Sportklimaat staat als onderwerp op de planning van 2020 voor een workshop 

voor de sportaanbieders. De meest recente informatie zal dan gedeeld worden.  
11-03-2020 Ank komt hierop terug tot op heden geen terugkoppeling van de bond gekregen.  
 
KV Victum: Vervoer naar sport. Van het G-team zijn mensen blijven staan na een training. De vervoersdienst 
waarmee ze normaal gesproken van en naar de sportlocatie gebracht worden kwam niet opdagen. Wie is hiervoor 

aan te spreken? Wordt vervoer gesubsidieerd? Ellen gaat binnen het gemeentehuis navragen wat hierover is 
vastgelegd en koppelt dit terug.  
 

Peter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de kantine.  
 

 
Vergaderdata Platform Sport Houten 2020: 

• Woensdag 11 maart  

• Maandag 8 juni 

• Donderdag 24 september 

• Donderdag 10 december 
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Deelnemerslijst platform sport – 12 december 2019 

  
Verenigingsbesturen/sportaanbieders van: Naam deelnemer Functie 
Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 

Victum Ank Versteeg Voorzitter 

FC Delta Sports ‘95 Theun Helms Secretaris  

Attila Houten Dick Jansen Voorzitter 

SV Houten Marc Borlee Secretaris 

The Dome Dick Jacobs  

Zentennis Beatrijs van der Pas Eigenaar/ trainer 

L.T.V.De Doordraaiers Harry van Emmerik Bestuurslid 

   

Gasten   
Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Team Sportservice Provincie Utrecht Maarten Punt Verenigingsadviseur 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Sportmedewerker 

Sportpunt Houten Jan Morit Bestuurslid 

Platform Sport Houten Peter van der Wens Voorzitter 
 

  

Afwezig, met kennisgeving:   
Optisport de Wetering Sander Wiessenhaan Locatieleider 
Festina Lente Yoga Yolande Janssen Eigenaar 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp Voorzitter  

MarYoga Marjan Overdiep Eigenaresse  

Zumbody Sheila Kroes Eigenaresse 

Amadorra Tina Hiddema Eigenaresse 

HFC Heroes Marian Broekhuizen bestuurslid 

Taurus Wim van Dongen bestuurslid 

BV Houten Bas Renes Voorzitter 

BC Woodpeckers Jeroen de Wildt Voorzitter  

Racketcentrum Houten Marijn Koot Locatieleider 

HC Houten Gerrie van Wanrooij Voorzitter 

 


