Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 11 maart 2020
Locatie: Multifunctionele ruimte Optisport de Wetering, Hefbrug 3

VERSLAG
1.

Opening en vaststelling van de agenda

Peter v.d. Wens opent de vergadering en op de agenda wordt nog een extra punt toegevoegd. Het
coronavirus.

2.

Verslagen

Verslag 12 december 2019 wordt besproken. Er zijn door Victum kleine wijzigingen in de tekst aangedragen.

3.
Lopende zaken
Gemeente
Ruimtelijke Koers: Ruimtelijke koers, wordt juni in de raad behandeld. Gevolgen voor sportaccommodaties.
In 2016 is ook een onderzoek gedaan. Bij voorkeur vindt er een herhaling van onderzoek in 2020 plaatst
door het Mulier Instituut. De sport kan mee liften op de Ruimtelijke Koers en begroting die daarbij hoort.
Offerte moet nog geaccordeerd worden. Het resultaat van het Mulier onderzoek moet voor de zomer klaar
zijn om mee te nemen in de Ruimtelijke Koers. Vanuit Platform is gevraagd om zwemwater mee te nemen.
Ellen geeft aan dat er in maart gegevens vanuit de sport aangeleverd moeten worden. Er zal een
vragenlijst door het Mulier Instituut verspreid worden via Sportpunt Houten. Er wordt met klem aan de
sportaanbieders verzocht om deze vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen.
Woensdag 13 mei wordt een extra platform bijeenkomst georganiseerd waar een voorlopig concept van de
resultaten door het Mulier Instituut besproken zal worden. Topsport is daarin item.
Er wordt aan Ellen gevraagd of de inhoud van de opdracht gedeeld kan worden zodra offerte akkoord is.
Verplaatsen van accommodaties is niet de oplossing. Het Mulier Instituut moet met resultaten
ondersteunen wat er nodig is of wat voldoende is. Er zal eerst een nieuwe hal gebouwd moeten worden
voordat een oude zal worden afgebroken.
Vanaf 26 maart wordt de Ruimtelijke Koers ter inzage aangeboden. Tot 6 mei kans om in te spreken..
Lokaal Sportakkoord
Ondertekening van het sportakkoord gaat op 6 april plaats vinden. Onder voorbehoud bij Delta Sports.
Sportfonds Criteria
Ongeveer €50.000 per jaar in het fonds. Bij weinig aanvragen groeit dat bedrag alleen maar aan.
De eerste reacties zijn positief over de nieuwe criteria. Er kan vanuit gegaan worden dat dit concept een
definitieve vorm krijgt en is per januari 2020 van toepassing. Voorlopig blijven de documenten voor
aanvragen zoals ze zijn. Word vanzelf bekend als ze gewijzigd worden.
Er wordt een oproep gedaan voor een nieuw lid aan de toekenningscommissie. Bent of kent u iemand dit
graag zou willen aansluiten bij de toekenningscommissie, dan kunt u dit laten weten aan Peter vd Wens
voorzitter@platformsporthouten.nl.
Overige zaken
Ellen is bezig met een collegevoorstel voor de zorgplicht voor de kunstgrasvelden. Van toepassing op FC
Delta Sports en SV Houten. De afdeling onderhoud zal met de verenigingen contact opnemen als het
zover is. TPE velden moeten dit jaar gekeurd worden. T Goy, Delta en SV Houten. Vervangen door nieuwe
velden en dan meteen met kantplanken enz.
Racketcentrum is opgekocht door projectontwikkelaars. Zij kunnen het alleen accepteren als het complex
er niet meer is. Dus voor de zomer wordt het gesloopt. Met het idee dat daar over meerdere jaren huizen
gebouwd worden. Er is nog een initiatief van TC Houten om langer te kunnen blijven in het complex.
Gemeente blijft overal buiten omdat het een commerciële accommodatie betreft. Advies is om er zorg voor
te dragen het interieur te behouden.

Platform Sport Houten
Sportverenigingen
HC Houten vergevorderde plannen betreffende een blaashal. Mogelijke invloed op beschikbaarheid zalen?
Winter 2020 blaashal. Niet duidelijk wat voor impact dat heeft op de zaalhuur? Alle huur buiten
Houten zal HC Houten naar alle waarschijnlijkheid als eerste laten vervallen.
Victum zou graag de uren van de Wetering weer extra huren die ze nu ingeleverd hebben. Anderen?
Is er bij de binnensport behoefte om aan ruilverkaveling te doen?
De aanwezige verenigingen geven aan dat ze graag eerst van HC Houten zouden willen weten
welke zaalruimte er weer beschikbaar komt. Aan de hand daarvan kan gekeken worden of een extra
bijeenkomst over zaalverdeling noodzakelijk is.

Sportpunt Houten
Nieuw team:
Sportmakelaar:
Medewerkers:

Claudia van Mechelen sportmakelaar@sportpunthouten.nl

Sanne Papavoine sanne@sportpunthouten.nl
Projecten:
Trainers voor de Klas (basisonderwijs), Sportieve VO School (middelbaar onderwijs),
Sportgala, Koningsspelen, verenigingsondersteuning.
Lisa van Arkel lisa@sportpunthouten.nl
Projecten:
Clinics voor de Opvang, Sportgala, Vijfwal Family Run, verenigingsondersteuning,
nieuwsbrief.
Robin Bergmans robin@sportpunthouten.nl
Projecten
Jeugdpas Sport & Cultuur, Special Sports (aangepast sporten), 50+ sport,
verenigingsondersteuning.
Vacature:

Oproep! Voor input van bijscholingen en workshops. Er is extra budget beschikbaar naast het lokale
sportakkoord bedoeld voor bijscholing en workshops. De lokale sportadviseur is hiervoor in te zetten.
Bijgevoegd een overzicht van eventuele mogelijkheden.
Boodschap is: laat weten waar uw vereniging behoefte aan heeft en laat dit (zo snel als mogelijk) weten
aan de sportmakelaar. De sportmakelaar inventariseert en stemt samen met de lokale sportadviseur af wat
evt gebundeld kan worden en vervolgens gaat de lokale sportadviseur voor Houten aanvragen indienen.
Dit geldt voor zowel 2020 als 2021.

4.

Rondvraag

Victum: Corona. Worden verenigingen actief geïnformeerd over evt canceling? Antwoord is ja. Inmiddels is
duidelijk dat alle sport is stilgelegd.

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

Vergaderdata Platform Sport Houten 2020:
• Woensdag 13 mei Extra Platform bijeenkomst over de resultaten van het onderzoek van het Mulier
Instituut.
• Maandag 8 juni
• Donderdag 24 september
• Donderdag 10 december

Platform Sport Houten
Deelnemerslijst platform sport – 12 december 2019
Verenigingsbesturen/sportaanbieders van: Naam deelnemer

Functie

Platform Sport
Sportpunt Houten
Sportpunt Houten
Gemeente Houten
Victum
BV Houten
Houten Dragons
AUHV
SSRH
Sportpunt Houten
Go Swim

Peter vd Wens
Claudia van Mechelen
Lisa van Arkel
Ellen Arendse
Ank Versteeg
Bas Renes
Marc Hollman
Gerard Raaphorst
Han Teunissen
Jan Morit
Sara Koefoed

Voorzitter
Sportmakelaar
Combinatiefunctionaris
Beleidsadviseur Sport
Voorzitter
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Voorzitter
Bestuurslid
Waarnemend voozitter

Theun Helms
Dick Jansen
Marijn Koot
Gerrie van Wanrooij
Sheila Kroes

Secretaris
Voorzitter

Afwezig, met kennisgeving:
FC Delta Sports '95
Atilla Houten
Racketcentrum
HC Houten
Zumbody
HFC Heroes
Vv ‘t Goy

Yvette Vernooij

Voorzitter
Eigenaar
Bestuur
Bestuur

