Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 11 maart 2021
Locatie: digitaal

VERSLAG
1.

Opening en vaststelling van de agenda

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

2.

Verslagen

-

Theun Helms (FC Delta Sport’s): recent ontdekt dat de ventilatie niet goed werkte. Ventilatie bleek al
sinds 2014 niet gecontroleerd. Punt van aandacht. Mogelijk regelmatiger controleren? In de
Kleedkamers was de ventilatie kapot daardoor is het gemeld bij de gemeente. Werd wel snel
gerepareerd! Ellen zal dit doorgeven bij de gemeente.
Deelnemerslijst lijkt verkeerde datum te hebben. Wordt bijgewerkt.

-

Verslag 04 november wordt vastgesteld.

3.
Stand van zaken rondom het COVID-19 virus en sportbeoefening
Sportpunt Houten
Laatste memo met update vanuit de gemeente is verstuurd naar de sportaanbieders.
Huidige lijn:
- Kinderen t/m 17 jaar mag in groepsverband sporten op sportaccommodaties en in de openbare ruimte.
Indien gebruik van de openbare ruimte graag even melden bij de gemeente ivm de drukte regeling.
- Jongeren van 18 t/m 27 jaar mogen in groepsverband sporten op sportaccommodaties. Indien gebruik van
de openbare ruimte noodzakelijk is dan eerst toestemming vragen bij de gemeente via
coordinatiecorona@houten.nl Niet starten zonder toestemming!
- Volwassenen vanaf 27 jaar. Er mag zonder toestemming met maximaal 15 tweetallen op een locatie gesport
worden met 1,5 m afstand. Wel bij de gemeente melden van welke locatie gebruik wordt gemaakt. In
groepen van 4 personen mag er samen gesport worden met 1,5 m afstand op sportaccommodaties. Indien
gebruik van de openbare ruimte noodzakelijk is dan toestemming vragen bij de gemeente via
coordinatiecorona@houten.nl

Gemeente
Huidige stand van zaken
o
Compensatieregeling huur (TVS)
Ellen (beleidsmedewerker sport):
Buiten sport korting van 45 % over Q4 van 2020.
Binnensport 100 % van de geannuleerde huur wordt gecompenseerd over Q4 2020.
Afgelopen dinsdag heeft het college een besluit genomen. Informatie en brief volgen nog en worden
snel verspreid onder de betreffende sportaanbieders.
College besluit 1e half jaar 2021, 50% van de huur wordt verrekend. Informatie volgt nog.
Er wordt nagedacht over de periode na corona, hoe moet de ondersteuning van de sport en de
verenigingen er dan uit zien? Bijvoorbeeld ten aanzien van herstel van ledenverlies.
Detlef Geerlings (Hi-dive): Hoe ziet de compensatie voor het zwembad eruit?
Zwembad regeling wordt eind maart gepubliceerd. Eind maart mee aan de slag.
Voorbereidingen worden getroffen. Zwemverenigingen moeten huurcompensatie bij Optisport
aanvragen.

4.

Rookvrije sportaccommodaties

Beleidsmedewerker sociaal domein, Dominique van ’t Schip, geeft een toelichting over doelstellingen voor
rookvrije sportaccommodaties.
De doelstellingen uit het nationaal preventieakkoord zijn:
In 2020 zijn 2500 sportverenigingen rookvrij. Dit betekent dat de sportterreinen rookvrij zijn of dat er rookvrije
afspraken zijn gemaakt, waarmee wordt geregeld dat kinderen niet meer in aanraking komen met roken. In
2025 zijn (nagenoeg) alle sportverenigingen rookvrij.
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Doelstellingen leefstijl akkoord Houten (Healthy Houten):
We zullen in 2021 eerst alle sportverenigingen in Houten Rookvrij maken en daarna overgaan naar de
andere openbare ruimten. Over vijf jaar kunnen we spreken van een Rookvrij Houten. Rookvrij maken van
openbare ruimten wordt onderdeel van de menukaart voor sportvereniging en bedrijven.
Ank Versteeg (Victum) is helemaal rookvrij. Kantine en terras. Sneller gegaan dan gedacht. Rokers staan
buiten het hek maar iets verder van de ingang af. Inmiddels geaccepteerd binnen de vereniging.
Sander Komijn (TC atalanta). Voornemens om de vereniging gedeeltelijk rookvrij of volledig rookvrij te
maken. Mogelijk eerst gefaseerd start tijdens aanwezigheid jeugd. Benieuwd naar ervaring van anderen,
meteen harde klap of gefaseerd? Naast de banen mag al niet meer gerookt worden. Nu alleen nog op het
terras.
René Kuster (HC Houten). Afgelopen ALV in december besloten om rookvrij complex te maken. Voor
meeste leden verrassing want leek al rookvrij. Laatste rookplek was achter het clubhuis. Nu bezig met het
creëren van een rookplek net buiten het terrein. Uiteindelijke doel is ook het opheffen van de rookplek buiten
het hek. Er wordt nu gekozen voor een tussenstap.
Theun Helms (FC Delta Sports). Rookvrij, maar niet volledig rookvrij. Rondom de velden en de kantine
rookverbod. Redelijke makkelijk verlopen. Echter werden verbodsbordjes vernield. Nu alleen nog borden
voor rookvrij complex. Wordt extra omgeroepen bij wedstrijden. Op het achterste deel van het dakterras mag
nog gerookt worden. Vrijwilligers waren verstokte rokers. Is nooit meer in stemming gebracht om ook het
laatste deel rookvrij te maken. Wellicht nu de tijd dat weer eens aan te stippen. Nu staan veel rokers bij de
ingang van het hek, daar is namelijk een peuken plek. Liever op een andere plek, verder van de ingang
vandaan.
Josien Leurdijk (Taurus). Speelt niet bij de vereniging omdat er binnen niet gerookt mag worden.
Dominique:
Eerste stap is sportverenigingen zelf rookvrij maken. Daarna ook rookvrij sportpark of sportcomplex. Mogelijk
ook de omliggende openbare ruimte. Er wordt gekeken of het opgenomen kan worden in de omgevingsvisie.
Goed om aan te stippen. Vereniging kunnen ondersteuning krijgen bij het rookvrij maken van de vereniging
of sportaccommodatie.
Verenigingen kunnen zich melden bij Robin Bergmans (Sportpunt Houten) robin@sportpunthouten.nl . Robin
heeft het onderwerp “Gezonde sportomgeving” in zijn takenpakket. Rookvrij is daar een van de onderdelen
van. Hiervoor zal ook de samenwerking met Team Fit gezocht worden.
Opmerking Marian Broekhuizen (HFC Heroes) via de chat: Wel last van rokende jeugd rondom de sporthal.
Sporthal de Molenwiek.
Peter vd Wens: Hoe om te gaan met gemeentelijke accommodatie?
Ellen Arendse: Er zijn blauwe zones voor de ingangen aangelegd om te voorkomen dat daar gerookt wordt.
Er kan nu informeel gehandhaafd worden in de blauwe zones. Als er toch op regelmatige basis iets mis is
het advies om contact op te nemen met Robin (robin@sportpunthouten.nl) om formeel iets te laten regelen.

5.

Rondvraag/ Rondje langs de velden

Josien Leurdijk (Taurus): eredivisie volleybalt. Voor de rest gebeurd er nog weinig. Eredivisie traint door de
weeks en speelt op zaterdagmiddag wedstrijden. Te bekijken via de livestream. Bij elkaar houden van de
club is wel ingewikkeld. Bezig met beachvolleybal voor de jeugd opstarten. Contributie regeling in de vorm
van een donatie. Meeste leden geven daar gehoor aan.
Samenwerkingsverband met Van Houten en Co. Geen sponsoring. Gebruikmaken van elkaars netwerk en
expertise. Projecten die gaan starten. Netwerk dag. Vrijwilligers uitwisseling. Jongerenwerk en volleybal,
Maatschappelijk, samenwerking, organiseren van activiteiten voor doelgroepen.
René Kuster (HC Houten) Alle jeugd en jongeren trainen nu weer. Zaterdagochtend wel druk op het
complex. Doen wat ze kunnen doen. Uitstroom jong senioren leden. Vriendenteams missen de gezelligheid.
Lastig in te schatten of ze leden gaan verliezen. Het betreft wel een zorg.
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Theun Helms (FC Delta Sport’s) Veel leden hebben kunnen doortrainen doordeweeks. Animo groot,
Complex vol met trainingen en onderlinge wedstrijden. Weinig te klagen. 90 % van de contributie is wel
binnen gekomen. Senioren leden hebben bijna niks mogen doen. Zaalcompetitie bijna 2 verloren seizoenen.
Hebben ook iets minder binding met de vereniging dan de veldleden. Kantine opbrengsten zijn niet goed te
maken. Leden die blijven, zaal en senioren, tegoedbon te besteden in het clubhuis.
Ank Versteeg (Victum). Geen zaal competitie gehad. Tot 20 februari helemaal niet getraind. Alle teams
minimaal 1 keer trainen soms 2 keer. Ruimte op het veld beschikbaar gesteld aan de badminton en de
karate. Samenwerking loopt heel soepel. Hoop op veldcompetitie. Opzeggingen zijn nog niet zichtbaar. Per
juni zichtbaar. Jeugdleden zijn heel blij dat ze weer met elkaar mogen spelen. Kantineopbrengsten gemist.
Geen contributie gecompenseerd.
Sander Komijn (TC Atalanta). Volop aan het tennissen. Enkel spel. Sinds 16 maart weer dubbelen. Niet veel
extra leden verloren. Positief jaar achter de rug. In een week of 4 alweer nieuwe leden mogen ontvangen.
Financieel een fatsoenlijk jaar gedraaid. Contributie wordt betaald omdat er ook gesport mag worden.
Bas Renes (BV Houten) Loopt aardig bij de vereniging. Competitie ligt stil. Maar er kon wel gespeeld worden
tot december. Senioren leden zijn wat angstig. Proberen contact te houden via andere kanalen. Nu te gast
bij Victum. Met de jeugd. Veel animo. Als er geen huur voor de binnensport betaald moet worden dan is er
niet zo heel veel aan de hand. Daarom de compensatie regelingen van belang. Zodra de zaal weer open is
graag weer badmintonnen wellicht seizoen wat verplaatsen. Echte competitiespeler s proberen vast te
houden.
Ria Blokdijk (Badminton plus). Alle leden 27+ kunnen op dit moment even niks. Blij met compensatie van
huurkosten. Er lopen nog geen mensen weg. Maar de angst blijft groot om samen te spelen. BV Houten
Badminton Plus hebben contact met elkaar over de oudere doelgroep.
Jeroen de Wildt (BC Woodpeckers) Jeugdleden zijn buiten aan het spelen. Voor de ouderen teamspelers is
het lastiger. Nu toestemming gevraagd. Gaat goed met de vereniging. De vraag of de senioren zijn vast te
houden na een jaar lang niet spelen.
Detlef Geerlings (Hi Dive). Duikvereniging duikt nu buiten. Binnen in zwembad niet mogelijk. Buiten water is
nu nog vrij koud. Maar er kan goed corona proof gedoken worden.
Ellen: College wordt gevraagd voor mogelijkheden eerder openen buitenbad.
Marian Broekhuizen (HFC Heroes) Floorball ligt stil. Willen graag weer met de jeugd gaan trainen op een
accommodatie met kunstgras. Geadviseerd wordt contact op te nemen met Stichting ELB voor het gebruik
van het handbal veld. Of wellicht mogelijkheden bij KV Victum.
Kleine vereniging dus altijd bang voor ledenverlies. Nog geen vragen gehad over de contributie. Wel
bondsbijdrage betaald.
Jeroen de Wildt: Opmerking over sportaanbod in het algemeen. Ontwikkelingen voor het Sportcentrum
Houten. Belangrijk voor de sportverenigingen om hierin samen te werken.
BV Houten: Eigenaar Sportcentrum Houten neemt inderdaad contact op met verenigingen. Zit wat BV
Houten betreft nog in de denkfase.

Verder zijn geen vragen of opmerkingen. Peter sluit de vergadering.

Vergaderdata Platform Sport Houten 2021
•
Woensdag 9 juni
•
Donderdag 23 september
•
Woensdag 8 december

Platform Sport Houten
Team Sportpunt Houten. overzicht van medewerkers en aandachtsgebieden.
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 laagdrempelig
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.
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