Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 9 juni 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

Verslag 11 maart wordt vastgesteld.

3.

Sportpedagoog

Een sportpedagoog kosteloos verbonden aan jouw vereniging
In Houten willen we dat écht iedereen, zowel kind als jeugdtrainers, plezier aan sport beleeft.
Daarvoor is soms wat extra hulp nodig. De sportpedagoog Houten ondersteunt sportverenigingen.
Vanuit het Houtens Sportakkoord is subsidie beschikbaar om een sportpedagoog kosteloos op de
sportvereniging in te zetten. De ondersteuning richt zich op het bestuur of op de trainers.
De sportpedagoog ondersteunt het bestuur van de vereniging om een omgeving te creëren waarin
kinderen zodanig benaderd en begeleid worden dat ze op een plezierige, veilige en vertrouwde
manier kunnen sporten. De sportpedagoog helpt het bestuur om pedagogisch beleid te ontwikkelen,
pedagogische waarden en normen te expliciteren en dit naar buiten te communiceren.
De sportpedagoog richt zich op ondersteuning van trainers in de vorm van coaching en training binnen
één of meerdere specifieke aandachtsgebieden:
Ken je doelgroep
Houding en pedagogische vaardigheden van de coach
Positief coachen
Omgaan met ongewenst gedrag
De sportpedagogen werken vraaggericht waarin zij met casussen van de trainers aan de slag gaan
om hen handvatten op het veld te geven. Voor het nieuwe sportseizoen gaan de sportpedagogen al
aan de slag bij onder andere BC Woodpeckers en Taurus Volleybal. Ook interesse? Neem contact op
met Sportpunt Houten of mail naar sportpedagooghouten@gmail.com.

4.

Omroep Houten: Sportprogramma i.s.m. de sport

Hoofdredacteur Jos Mittelmeijer geeft toelichting over het initiatief van een nieuw sportprogramma bij
Omroep Houten.
Omroep Houten. Wat doet Omroep Houten? Middenin de samenleving alles verslaan. Waar is Omroep
Houten naar opzoek of wat kan Omroep Houten bieden? Sportprogramma op de radio maar ook wat breder.
Voorheen was dit op de zaterdagmorgen. De trekkers van dat programma zijn helaas verhuisd. Dit kan
onder andere zijn: verslag van wedstrijden, interviews en promotie van activiteiten. Kortom de sport in
Houten laten leven bij de inwoners en betrokkenheid creëren. Topsporters komen al regelmatig terug in de
programmering.
Er zijn bevlogen personen nodig om het team te versterken. Dus zijn er sportorganisaties die vrijwilligers
hebben die zich voor het onderwerp sport willen inzetten, laat het weten! Dit kan voor zowel het radio team
als het video team. Videoteam doet in beeld verslag op internet/website en youtube.
Tips en ideeën zijn welkom voor het inrichten van het programma.
Dick Jacobs (The Dome/ Handbal Houten). Handbal Houten heeft al een livestream elke wedstrijd. Dick
heeft mogelijk interesse in een samenwerking met Omroep Houten.
Idee voor een programma: Houten inside: rondetafelgesprek, zelfde tijd, vaste plek, vaste presentator.
Promoten van de sport. Praatprogramma van de sport in Houten.

Platform Sport Houten
Omroep Houten kan eventueel ook training/ workshops aanbieden aan vrijwilligers binnen de vereniging in
het kader van verslaglegging. Videoteam voor een livestream langs laten komen voor een experiment.
Omroep Houten = maatschappelijke organisatie kan iets bieden aan verenigingen.
Ank (Victum): Hoeveel mensen luisteren er? Wat is het bereik? Tussen 2000 en 6000 views op website en
facebook. 1000 mensen per livestream. Het is kostbaar om excact te laten onderzoeken hoeveel inwoners
luisteren naar de radio uitzendingen van Omroep Houten.
Misschien in de enquête van Houten navragen? = burgerpanel.
Vragen? Neem contact op met Jos Mittelmeijer: josmittelmeijer@omroephouten.nl

5.

Sport en inburgering

Karelle Villerius (Projectleider / senior beleidsmedewerker Sociaal Domein) geeft een toelichting over dit
onderwerp.
Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringsproces, er treedt nl een nieuwe
wet in werking. Het inburgeren is een traject dat maximaal drie jaar duurt en bestaat uit diverse verplichte
onderdelen. Betreft asielzoekers maar ook overige migranten die bijvoorbeeld voor de liefde hierheen
komen. Nieuwkomers snel actief mee laten doen en integreren in de maatschappij is het doel. Met mogelijke
toeleiding naar een betaalde baan of andere dagbesteding.
Via het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid,
gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Hierbij valt te denken aan gelijke rechten voor mannen en
vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om
je eigen mening te uiten. Nieuwkomers krijgen hier theorieles over. De nieuwe wet zorgt voor een
praktijkdeel. Meer gericht op de werking van de basiswaarden in de maatschappij zoals vrijheid, gelijkheid,
solidariteit.
Praktijkdeel ligt volledig open. Er zijn wettelijk geen eisen aan verbonden. De gemeente mag zelf kiezen hoe
het praktijkdeel aangeboden gaat worden. Er wordt nu nagedacht over een soort menukaart voor de
nieuwkomers. Ze kunnen dan zelf een keuze maken wat past binnen de interesses van die persoon.
Solidariteit, vrijwilligers principe, meedraaien achter de bar, onderhoudsweekenden. Het gaat om ongeveer
10 uur in totaal. Kan de sport hier iets in betekenen? Belangrijk om te benadrukken is dat het niet gaat om
extra handjes binnen de vereniging. Het moet wel een bijdrage leveren aan het inburgeringsproces.
Dat wat de sportaanbieders te bieden heeft hoeft geen 10 uur in totaal te zijn. Ook niet 10 uur
aaneengesloten. 3 x 3 uur, 3 x 2,5 uur. In totaal moet iemand aan een x aantal uren komen. Het
sportonderdeel kan ook maar een paar uur zijn zodat iemand meerdere onderdelen kan kiezen binnen de
vrijetijdsbesteding (bijv cultuur). Het gaat om de interactie met de huidige vrijwilligers of medewerkers binnen
de sportorganisatie. Als dit ervoor zorgt dat iemand vervolgens structureel vrijwilliger wil zijn of samen met
iemand gaat sporten is dat extra mooi.
Per 1 januari 2022 komt er een procesbegeleider die dit traject gaat begeleiden. Wat is de meerwaarde voor
de sportaanbieder of vrijwilliger: kennismaken met nieuwe mensen, leren van andere culturen.
Er staat een kleine vergoeding (per inburgeraar) tegenover voor de sportaanbieder.
Als een vereniging iets wil bespreken kan er contact gezocht worden met Karelle:
Karelle.Villerius@houten.nl. Concreet aanbod kan dan opgenomen worden in het menu overzicht.
Nienke (Scouting Schonauwen): Hoe goed spreken ze al Nederlands in die fase van het traject? Wel
belangrijk om te weten of er evt ook nog in Engels gecommuniceerd kan worden.
Karelle: het praktijkonderdeel zit zeker niet als eerste in het traject. De inburgeraar heeft eerst minimaal 6
maanden taalonderwijs en dan pas volgt het mogelijke praktijkdeel. Nieuwkomers spreken vaker wel redelijk
goed Engels.
Dick Jacobs (The Dome / Handbal Houten) staan open voor statushouders/ nieuwkomers.
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6.

WBTR

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Wat houdt het in? Wat moeten verenigingen en
stichtingen wel en niet geregeld hebben binnen welke termijn? Toelichting van Ger Meijer: penningmeester
bij Sportpunt Houten. Door werk juridische opleiding en achtergrond.
Zie voor de toelichting de bijgevoegde powerpoint.
Reacties sportaanbieders:
Ank Versteeg(Victum): wij wachten op de korfbalbond. Die zou namelijk alle korfbalclubs informeren over dit
onderwerp. En daarin mogelijk gezamenlijk optrekken. Daar is echter nog geen duidelijkheid over.
Waarvoor is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig? In welke situatie is dit nodig?
Ger zoekt dit uit.
Antwoord: Kort samengevat, als je het als bestuurder netjes doet, kan de rechtspersoon (stichting of
vereniging) geleden schade alleen claimen als er sprake is van verwijtbaar fout bestuur.
Nienke: Scouting Nederland. Veel gemeentes aan verenigingen bieden overkoepelend verzekeringen aan. Is
dat in houten ook het geval? Ellen vraagt dit na binnen de gemeente.
Antwoord: De gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor de Houtense
vrijwilligers. Bestuursaansprakelijkheid van verenigingen valt hier ook onder, zolang het balanstotaal van de
vereniging minder is dan € 500.000,-. Zie onder meer de vrijwilligerspagina op de gemeentelijke website.
Hulp bij nodig? Laat het weten dan kijken we wat we nog aan extra ondersteuning kunnen verzorgen.
Vragen kunnen doorgegeven worden aan de sportmakelaar (Claudia) sportmakelaar@sportpunthouten.nl
Die verzamelt alles en geeft dit door aan Ger Meijer.

6.

Stand van zaken rondom COVID-19-virus en sportbeoefening

Huidige stand van zaken. Hoe staat iedereen ervoor? Loopt iemand ergens tegen aan?
Ellen Arendse (gemeente Houten): voor 11 juli TVS- regeling (Tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties) aanvraag kwartaal 1 2021. Er volgt een splitsing voor buiten- en binnensport.
Gemeente krijgt alleen compensatie voor amateur sportverenigingen.
Voor de buitensport amateursportverenigingen moet de aanvraag TVS gebaseerd zijn op een realistische
inschatting van de niet gebruikte uren. Er is een uitvraag buitensport gedaan. Graag zo snel mogelijk
aanleveren indien nog niet gedaan. Op basis van het collegebesluit volgt er een brief waarin het besluit staat
(percentage korting gebaseerd op besluit van het rijk max. 75%)
Voor de binnensport geldt dat we een aanvraag op basis van TVS kunnen doen van max. 100%
vergoeding van de huur. Bij lagere toekenning vanuit het rijk wordt de 100% aangepast gelijk aan de
toekenning vanuit het rijk (na collegebesluit volgt het definitieve besluit, verenigingen krijgen een brief)
Niet-amateursport huurders krijgen conform jurisprudentie 50% korting.
De gemeente is bezig met de uitvoering van de besluiten compensatie 4e kwartaal 2020 komt eraan.
Reacties sportaanbieders:
Nienke Posthumus (Scouting Schonauwen): Mag vergaderen ook weer fysiek binnen? Is niet duidelijk. Deze
vragen mogen gesteld worden via coordinatiecorona@houten.nl . Is de vraag al even geleden gesteld. Stuur
deze vraag dan opnieuw het kan zijn dat er in de tussentijd iets is veranderd.
Dick Jacobs (The Dome/ Handbal Houten): Vraag aan Ellen. Voor onze topsportafdeling heeft de vereniging
veel testen moeten inkopen om competitie te mogen spelen. Is daar vergoedingsregeling voor?
Ellen zoekt na. Komt daarop terug bij Dick.

7.

Sportpunt Houten

Claudia van Mechelen (sportmakelaar) geeft aan dat er twee teamleden een nieuwe baan hebben gevonden
dus dat er op dit moment een onderbezetting is en dat er twee vacatures open staan. Delen mag!
https://sportunie.nl/vacature/vacature-beginnend-en-een-ervaren-sportmedewerker-sportpunt-houten-99583/
Bij interesse graag reageren op vacature@sportpunthouten.nl
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Gelukkig is er weer veel mogelijk op sportgebied dus ook alle sportstimuleringsprojecten kunnen weer
draaien zonder al te veel beperkingen. De sportaanbieders kunnen weer verschillende vragen verwachten
van de medewerkers. Zelf vragen? Neem contact op met een van de teamleden of mail de sportmakelaar.
We zijn in gesprek met jongeren uit Houten om te kijken of de wensen en behoeftes nog overeen komen met
het beschikbare sportaanbod. Dit lijkt niet helemaal het geval. Al weten veel jongeren misschien ook niet wat
er allemaal mogelijk is. Daarom gaat Sportpunt samen met de jongeren kijken hoe de mogelijkheden beter in
beeld gebracht kunnen worden en hoe de doelgroep beter bereikt kan worden. Mogelijk behoort aanpassing
van het sportaanbod ook tot de opties maar daarover zal na de zomervakantie een terugkoppeling volgen.
Jan Morit (bestuurslid Sportpunt Houten) heeft ook contact gehad met Fontys Hogeschool. Daar liggen ook
mogelijkheden voor de sportaanbieders om ondersteuning te krijgen van studenten. Tot de mogelijkheden
behoren onder ondersteuning op het gebied van social media of ondersteuning op bestuursbeleid.

7.

Rondvraag / mededelingen

Jeroen de Wildt (BC Woodpeckers): De basketbalvereniging is een samenwerking aangegaan met College
de Heemlanden voor het opknappen van het sportveld bovenop de fietsenkelder (naast Sporthal de Slinger).
Dit zal een Urban Sport Court worden. Waar onder andere dan ook 3x3 basketbal aangeboden zal gaan
worden.

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

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

Team Sportpunt Houten. overzicht van medewerkers.
Sportmakelaar:

Claudia van Mechelen sportmakelaar@sportpunthouten.nl

Medewerkers:
Sanne Papavoine
Robin Bergmans
Vacant
Vacant

sanne@sportpunthouten.nl
robin@sportpunthouten.nl
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Deelnemerslijst platform sport – 11 maart 2021
Verenigingsbesturen/sportaanbieders van: Naam deelnemer
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Ger Meijer

Voorzitter
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Gemeente Houten
Gemeente Houten

Ellen Arendse
Karelle Villerius

Omroep Houten
Sportpedagoog

Jos Mittelmeijer
Corine Visser

Beleidsadviseur Sport
Beleidsmedewerker Sociaal
Domein
Hoofdredacteur
Trekker onderwerp
Sportpedagoog sportakkoord)

KV Victum
BC Woodpeckers
The Dome Houten / Handbal Houten
Scouting Schonauwen
SSRH

Ank Versteeg
Jeroen de Wildt
Dick Jacobs
Nienke Posthumus
Gineke Wassink

