Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 24 september 2020
Locatie: digitaal

VERSLAG
1.

Opening en vaststelling van de agenda

Peter v.d. Wens opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

2.

Verslagen

Verslag 11 maart wordt niet besproken. Er zijn ook geen opmerkingen binnengekomen per mail.

3.
Lopende zaken
Gemeente
Stand van zaken rondom het COVID-19-virus
o
Meldingsplicht: 50+ personen. Ook voor de sport van toepassing. Er heerst onduidelijkheid over
wanneer er wel en niet een melding nodig is. Er zijn ook documenten die zeggen dat het voor de
sport niet van toepassing zou zijn. Indien wel van toepassing dan graag meer duidelijkheid over: per
ruimte, per zaal, per veld, per locatie?
Antwoord:
Geldt de meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen in de betreffende regio’s
ook voor de sportsector?
Ja, de meldplicht geldt in de genoemde veiligheidsregio’s voor elke afzonderlijke ruimte binnen en
op buitensportaccommodaties waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in een keer
voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag,
woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur
voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht
houd(t)en vanuit de vereniging.
Enkele verenigingen hebben het meldingsformulier al ingevuld en geven aan dat het niet veel tijd
kost.
o

Sportkantines, clubgebouwen en terrassen
Naleving van alle horecaregelgeving gaat veel verenigingen nu wel goed af. De basisregels hebben
daarbij goed geholpen.
Ellen Arendse (gemeente Houten) vraagt of er vragen zijn over overkappingen.
SV Houten heeft idd een tent geplaatst volgens de regels van de horeca. Dan zijn alle horeca regels
van toepassing, reservering, placering enz.
We hebben ze de vraag of de max van 50 mensen in kantines mag aan de hand van horeca regels?
VV Schalkwijk: binnen en buiten bij elkaar 50 personen of per ruimte 50 personen.

o

Handhaving
Ellen Arendse (gemeente Houten) vraagt aan de verenigingen of er behoefte is aan een preventief
bezoek van de BOA’s. Om te praten over de handhaving en eventuele tips te krijgen over hoe een
en ander aan te pakken. Maar ook als signaal naar de leden/ gebruikers van het park dat er wel
gecontroleerd kan worden. Niet iedereen lijkt daar altijd de ernst van in te zien als er geen BOA
zichtbaar is op de sportlocaties.
Delta Sports: Handhaving, wens om eens een BOA langs te hebben aan het eind van de middag in
het weekend.
VV ’t Goy: bij bestuur navragen of er een wens ligt om de BOA preventief langs te laten komen.
HC Houten: BOA welkom
Victum: Moet besproken worden met bestuur maar BOA waarschijnlijk welkom
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SV Houten: Men is wat laconiek over handhaving, denkt dat er toch geen BOA langs komt. Op
donderdagavonden wanneer het druk is heeft SV Houten nu ingehuurde betaalde beveiligers in en
rondom de kantine. Willen eigen vrijwilligers dan niet opzadelen met de handhaving van de regels.
Wethouder: benadrukt het belang van de regels naleven. Laten we het met z’n allen doen. Zonde als er
teams uit de competitie gehaald moeten worden door corona.
o

Ventilatie en COVID-19
Er wordt gevraagd of alles helder is over de ventilatie van de binnensport.
Taurus: De extra berichtgeving hierover was voldoende. Echter krijgen ze nog veel vragen van
leden. Die willen meer zekerheid over of het echt wel goed is.
BC Woodpeckers: Slinger: De algemene boodschap voor de ventilatie was dat de sporthallen
voldoen aan het Bouw besluit en dat daarmee de ventilatie dus in orde is. De Slinger is echter nog
gebouwd volgens een ouder bouwbesluit? BC Woodpeckers heeft nog wel een aanvullende reactie
van Ramon (gemeente) ontvangen: voorkeur voor luchten tussen de trainingen door. Niet tijdens de
training om stroming van lucht te voorkomen.
De aanwezigen hebben met name zorgen over het ventilatiesysteem bij de Slinger. Ellen vraagt
vastgoed hier een toelichting op te geven. Dit volgt op een later moment.

Onderzoek Mulier Instituut (behoefte sportaccommodaties)
Het behoefte onderzoek sportaccommodaties (uitgevoerd naar aanleiding van de Ruimtelijke Koers)
is inmiddels definitief. Het definitieve verslag zal verspreid worden bij het delen van het verslag van
deze Platform Bijeenkomst. Actie: Claudia
Ellen Arendse (gemeente Houten): Binnenkort volgen er gesprekken met SV Houten, Delta Sports
en VV t Goy over de tekorten. en met het netwerk tennisnetwerk over de overschotten; Er wordt
verkend of of er mogelijkheden zijn om mogelijk (verouderde) gymzalen af te stoten en de effecten
op te nemen in het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; In het vierde kwartaal
van 2020 worden deze verkenningen geëvalueerd en wordt bepaald of aanpassing van het beleid
noodzakelijk is;
Ontwikkelingen moeten meegenomen worden in de Ruimtelijke Koers. De Ruimtelijke Koers zal in
december vastgesteld worden.

Sportverenigingen
HC Houten: Hockeybond besluit tussen nu en twee weken of de zaalhockeycompetitie doorgaat. Dit
heeft mogelijk gevolgen voor het gebruik van zaalruimte.
Vv ‘t Goy: Ter info: er is gestart met nieuw laagdrempelig sportaanbod. Footcamp, juni en juli proef
gedraaid. Laagdrempelige activiteit voor dames. Combinatie van bootcamp en footbal. 35+ leeftijd.
Zonder ervaring kan er deelgenomen te worden.
Ellen Arendse (gemeente Houten): vraag aan Dick Jacobs (the Dome) of compensatieaanvraag voor
de huur gelukt is. Dat is gelukt maar het duurt lang voordat dat uitsluitsel over komt. Kwijtschelding
aan huurders is dan ook aan de orde.
Ellen gaat namens de gemeente de compensatieaanvraag voor de huur komende week indienen.
Kwijtschelding van de huur aan gebruikers van gemeentelijke accommodaties is al bevestigd door
afdeling verhuur.

Sportpunt Houten
Sportpunt Houten gaat een bijdrage leveren aan de Gli. (Gecombineerde leefstijl interventie). Dit is
een tweejarig programma waarbij mensen met overgewicht geholpen worden met het verbeteren
van de leefstijl. Dit wordt door de verzekeringen vergoed. Vanuit de medisch centra in Houten gaan
er Leefstijl teams aan de slag de invulling van het programma van de Gli. De buurtsportcoach heeft
daarin de rol gekregen om iemand toe te leiden naar structureel (laagdrempelig) sport of
beweegaanbod.
De sportstimuleringsprojecten zijn weer deels opgestart. De sportclinics op de opvang en scholen
gaan weer plaatsvinden. Voor de 50+ doelgroep staat de Oktober Fitmaand op de planning. Er zijn
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onder andere mogelijkheden voor de doelgroep om deel te nemen aan fittesten (in samenwerking
met de fysiotherapie) en de mogelijkheid om proeflessen te volgen bij de sportaanbieders. Ook zal
er iedere donderdag een beweegactiviteit centraal staat bij de Koffieplus voor senioren.
Team Sportpunt Houten is weer op volle kracht. Hieronder nogmaals het overzicht van medewerkers
en aandachtsgebieden.
Nieuw team:
Sportmakelaar:

Claudia van Mechelen sportmakelaar@sportpunthouten.nl

Medewerkers:
Sanne Papavoine
Projecten:

sanne@sportpunthouten.nl
Trainers voor de Klas (basisonderwijs), Sportieve VO School (middelbaar
onderwijs), Sportgala, Koningsspelen, verenigingsondersteuning, sporten en
bewegen in de openbare ruimte.

Lisa van Arkel
Projecten:

lisa@sportpunthouten.nl
Clinics voor de Opvang, Jeugdpas Sport & Cultuur, Sportgala, Vijfwal Family
Run, verenigingsondersteuning, PR & Communicatie.

Robin Bergmans
Projecten

robin@sportpunthouten.nl
Special Sports (aangepast sporten), 50+ sport, Kwetsbare doelgroepen,
Verenigingsondersteuning, Veilig Sportklimaat.

Ilse Teune

ilse@sportpunthouten.nl
Gli (gecombineerde leefstijl interventie) → toeleiding naar laagdrepelig
sportaanbod, aangepast sporten, Kwetsbare doelgroepen,
Verenigingsondersteuning.

Oproep! Voor input van bijscholingen en workshops. Er is extra budget beschikbaar naast het lokale
sportakkoord bedoeld voor bijscholing en workshops.
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

Geen rondvraag.

Peter sluit de vergadering.
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Victum
Taurus
Houten Dragons
FC Delta Sport’s
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The Dome
BC Woodpeckers

Lonneke Schönfeld
Josien Leurdijk
Marc Hollman
Sander van Luijk
Yvette Vernooij
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