Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 23 september 2021, 19.30 – 21.00 uur
Locatie: The Dome, Kruisboog 34, 3994 AE Houten (Sportpark de Kruisboog)

VERSLAG
1.

Opening en vaststelling van de agenda

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

2.

Verslagen

Terugkoppeling bestuursaansprakelijkheid is toegevoegd aan het verslag. Verslag 09 juni wordt vastgesteld.

3.

Duurzaamheidsfonds Houten

Leen Mol geeft een toelichting op het Duurzaamheidsfonds Houten.
De stichting DuurzaamheidsFonds Houten (DFHouten) is een initiatief van Windpark Houten (Uwind en
Eneco) en de gemeente Houten. Doel van het fonds is om van de gemeente Houten een zo duurzaam
mogelijke gemeente te maken. Daarom daagt zij inwoners, instellingen en bedrijven uit Houten uit om samen
duurzame initiatieven te realiseren. Duurzaamheidsfonds Houten ondersteunt met kennis, kunde en
financiële middelen. Bijv. Energie transitie en biodiversiteit. Er zijn verschillende vormen van financiële
bijdragen (gift of lening):
1. De Kleine Keus, een bijdrage tot maximaal €500 per initiatief, is het hele jaar beschikbaar voor zover
het budget toereikend is. DFHouten neemt snel een beslissing (meestal niet meer dan enkele
weken).
2. De Groene Keus, een bijdrage tot maximaal €10.000 per initiatief, wordt een keer per jaar in een
aanvraagronde uitgegeven. Ingediende initiatieven worden aan het einde van het kalenderjaar tegen
elkaar afgewogen en de beste initiatieven worden gehonoreerd. We geven in 2021 extra aandacht
voor de energietransitie en jongeren.. Open voor nieuwe initiatieven, sluiting 1-10-2021.
Voorbeelden Kleine Keuze: Langs de rondweg. Beplanting van wilde planten (biodiversiteit).
Zonnepanelen worden niet meer gefinancierd. Omdat daar vele andere regelingen voor zijn en dat zichzelf
snel terugverdiend. Ook geen vergroeningsplannen meer voor in de buurt. Het moeten nieuwe innovatieve
ideeën zijn. Het plan mag nog niet gerealiseerd zijn. Om misbruik te voorkomen.
Een initiatief voor de Groene Keus en de Kleine Keus moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in
aanmerking te komen voor een bijdrage. Kijk op http://dfhouten.nl/ voor meer informatie.
Volgend jaar richten op jeugd (middelbare school leeftijd).
Film: Dochters en Zonen aanrader om te bekijken op Youtube. Een verfilmde theaterproductie over
klimaatverandering. Een groep Houtense jongeren tussen 14 en 21 jaar heeft onder begeleiding van
professionals een belevenisvoorstelling over klimaatverandering gemaakt.
Verzoek aan de sportaanbieders:
Promoot het duurzaamheidsfonds bij jeugdleden. Wellicht kunnen er samen met de jeugd duurzame ideeën
gerealiseerd worden bij de sportclub?

4.

Corona toegangsbewijzen

Sportkantines en sport horeca. Controle en handhaving. Hoe gaan de sportaanbieders hiermee om?
Blijf positief. De maatregel veranderd nu niet. Die is er nu eenmaal. Probeer daar zo goed mogelijk invulling
aan te geven en focus op datgene wat je wel kunt doen in plaats van alles wat niet kan of moeilijk is. Leden
proactief informeren helpt voor begrip.
Verschillende bestuursleden geven aan dat de uitleg van de maatregel ruimte biedt voor interpretatie. Met
name horeca afscheiding. Taurus volleybal benoemt een creatieve oplossing naar eigen interpretatie. Er
ontstaat verwarring over hoe de regel geïnterpreteerd dient te worden.
Er worden een aantal vragen gesteld. Ellen Arendse (beleidsmedewerker gemeente Houten) noteert en
geeft terugkoppeling via het verslag. Hieronder zijn de vragen en antwoorden te lezen.
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1. Als de kantine wordt verdeeld in een afhaalloket (afgezet met linten) en een zitgedeelte, mogen
mensen dan in het zitgedeelte eten/drinken nuttigen zonder controle van coronatoegangsbewijs
(CTB)?
Antwoord: dit mag niet. De gehele kantineruimte blijft horeca en op het moment dat er een
zitgedeelte is in de sportkantine (=horeca) en mensen gaan hier eten/drinken nuttigen dan is een
CTB nodig. Als gemeente moedigen we het nuttigen van etenswaren op andere plekken binnen
(zoals tribune of kleedkamers) niet aan. Dit is er beoordeling aan de sportverenigingen zelf.
Er is geen controle van CTB nodig als de horeca/ sportkantine ingericht wordt als een afhaalpunt en
de bezoekers buiten hun hapjes en drankjes nuttigen.
2. Als het bezoekende team aangeeft dat zij al hun gehele team en ouders hebben gecontroleerd op
een CTB is dat voldoende of moet de thuisspelende verenigingen dan alsnog controle uitvoeren?
Antwoord: Aangeven dat een bezoekend team geheel gecontroleerd is, is niet voldoende. Mochten
er leden van een bezoekend team eten en drinken nuttigen in het zitgedeelte van de kantine, dan
moet er actief controle plaatsvinden door de locatie zelf.
3. Hoe gaat de BOA controleren?
Antwoord: De BOA’s melden zich bij het barpersoneel en zullen vragen hoe de procedure is in de
sportkantine. Wij verzoeken u om het barpersoneel te instrueren wie van de vereniging hiervoor
aanspreekpunt is.
4. Kunnen de sportclubs in vergaderruimtes of kantines wel vergaderingen en bijeenkomsten
organiseren? Zo ja zit daar een maximum aantal mensen aan en moeten ze daarbij dan controleren
op coronatoegangsbewijzen? Mogen ze dan eten en drinken nuttigen?
Antwoord: Als de kantine gebruikt word voor een vergadering van de vereniging dan is dit een
besloten activiteit en heeft de horecafaciliteit een maatschappelijke functie. Dan kan er een kopje
koffie genuttigd worden. Het is dan niet de bedoeling dat de horecafaciliteit volledig open gaat. Er
hoeft dan ook niet op een CTB gecontroleerd te worden.
Ellen Arendse voegt een update toe:
TVS regeling. De claim voor periode Q1 en Q2 is ingediend. Ervaring leert dat de voorlopige toekenning en
definitieve toekenning lang op zich laat wachten. Gemeente bekijkt of dat administratief al eerder af te
handelen is. Binnenkort volgt een brief waarin deze informatie staat.

5.

Gemeente Houten

De gemeente heeft van het Rijk extra middelen ontvangen om de gezonde leefstijl te bevorderen en de
negatieve gevolgen van Corona tegen te gaan. Ook verenigingen kunnen negatieve gevolgen door Corona
ondervinden. Beleidsmedewerker Jacqueline Eggermont geeft toelichting.
De gemeente wil graag input van de verenigingen; wat zijn de gevolgen van Corona voor de verenigingen,
waar lopen ze tegenaan, op welke gebieden is steun gewenst en/of waar zouden verenigingen mee zijn
geholpen.
Er zijn middelen gereserveerd om de weg naar normaal weer in te slaan. Met als doel het bevorderen van de
gezonde leefstijl. Het Leefstijl akkoord en het sportakkoord zullen een extra boost krijgen. De regeling voor
de gereserveerde middelen moet nog handen en voeten krijgen. Daarom is de input vanuit de
sportaanbieders nodig. Waarbij gevraagd wordt de link te maken naar gezonde leefstijl. Waar zijn de
sportaanbieders mee geholpen?
Reacties vanuit de sportaanbieders:
- Algemene sportstimulering: Mogelijk helpt het om elke “nieuwe” inwoner van Houten een
welkomstpakket bij inschrijving mee te geven? Waarin de sport en beweegmogelijkheden ook
meegenomen worden. Zodat men op weg wordt geholpen.
-

Binnensport reageert dat zij veel leden zijn verloren. Een enkeling geeft aan dat ze juist meer leden
te hebben.

-

GoSwim: heeft de waterpoloafdeling moeten afstoten.
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-

Judo Groot Houten heeft veel leden verloren. Wel zelf al een jeugdcommissie in het leven geroepen
die extra activiteiten organiseert om jeugdleden te behouden. D.m.v. de Judobond worden nu
toernooien naar Houten gehaald.

-

Handbal ook leden verloren. Ook veel volwassenen. Dus ook kader gemist. Jeugd trekt weer een
beetje aan. Kosten voor randzaken zoals VOG’s weer betalen?

-

BV Houten: vrij veel leden weten te behouden. Mede door de goede sfeer. Nu grote instroom van
nieuwe leden. Willen graag nieuw aanbod overdag aanbieden voor 70+ers. Er zijn echter weinig
mogelijkheden overdag om een zaal of ruimte te huren... Beschikbaarheid en huurtarieven vormen
een belemmering. Mogelijk zou een soort startsubsidie helpen?

-

Kosten lidmaatschap/contributie volwassenen lijkt voor een aantal een probleem te zijn.

-

VC Houten heeft leden kunnen behouden. Maar aanwas is gering.
Gerichte dag op sport? Snuffelen aan de sport? Sportroute? Open sport route…

Ellen Arendse brengt nog even onder de aandacht: gemeentelijke sporthallen zijn in de herfst- en
kerstvakantie 2021 gratis aan te vragen voor jeugdactiviteiten. Melden bij de afdeling verhuur bij reservering.

6.

Sportpunt Houten

Claudia van Mechelen (Sportmakelaar).
Team Sportpunt Houten is lange tijd onderbezet geweest. Voor een langere periode hebben drie
medewerkers het werk van vijf gedaan. Helaas was het daardoor niet mogelijk alle activiteiten en projecten
uit te voeren. Sportpunt Houten hoopt snel weer op volle sterkte te zijn. Per september versterkt Sjouke van
den Berg het team.
De Jeugdpas Sport & Cultuur gaat weer volgens normale planning lopen. Sportaanbieders die jeugdaanbod
op die manier onder de aandacht willen brengen kunnen contact opnemen met Sjouke
(sjouke@sportpunthouten.nl)
De oktober fitmaand voor senioren (50+) gaat ook weer bijna van start. Als sportaanbieders aanbod voor die
doelgroep onder de aandacht wil brengen kan er contact opgenomen worden met Robin Bergmans.
(robin@sportpunthouten.nl)
Clinics onder schooltijd tijdens de gymles, via de projecten Trainers voor de Klas en Sportieve VO school,
gaan ook weer plaatsvinden. Als sportaanbieders daar interesse in hebben kan er contact opgenomen
worden met Sanne Papavoine (sanne@sportpunthouten.nl)
Daarnaast ligt er nog een verzoek voor laagdrempelig sport en beweegaanbod tijdens vakanties voor de
jongste jeugd (4 tot 9 jaar). Als sportaanbieders daar ideeën voor hebben verloopt het contact met Sjouke of
Sanne.
Voor een groot deel van de projecten is een vergoeding beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden bij de
betreffende medewerker.
Geen idee welke medewerker benaderd moet worden? Start dan altijd bij de sportmakelaar
sportmakelaar@sportpunthouten.nl die zorgt ervoor dat het bij de juiste medewerker terecht komt.
Gezonde sportomgeving.
- Gastheergesprekken:
Op korte termijn kunnen enkele verenigingen met een sportkantine de vraag krijgen voor het
plannen van een afspraak voor een gastheergesprek. Een preventief gesprek met gemeente en
handhaving (BOA’s) om te bespreken waar op gelet moet worden bij een sportkantine/horeca
gelegenheid. De onderwerpen, alcohol beleid, vergunningen en hygiëne maatregelen zullen aan de
orde komen. Daarbij zullen ook de onderwerpen “rookvrije sportomgeving” en gezonde sportkantine
aangestipt worden.
-

Workshop voor sportaanbieders:
Woensdagavond 3 november kan vast in de agenda’s gezet worden. Dan zal er een workshop
plaatsvinden voor iedereen die geïnteresseerd is. Deze workshop zal IVA (Instructie Verantwoord
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Alcohol) elementen bevatten en er zal ook informatie worden verstrekt over de gezonde
sportomgeving en de ondersteuning die daarbij geboden kan worden.
-

Voor de campagneweek Zien Drinken Doet Drinken zoekt beleidsmedewerker Dominique van ’t
Schip een of meerdere sportkantine(s) en kantinepersoneel/vrijwilligers van de club die bv bewust
omgaan met het schenken van alcohol en die als goed voorbeeld willen dienen in een filmpje.
Wanneer? Op 6 oktober vanaf 15uur. Aanmelden via sportmakelaar@sportpunthouten.nl of bij
Dominique van ’t Schip (dominique.schip@houten.nl)

Rookvrij: De gemeente Houten streeft een rookvrije sportomgeving na. Graag zien we meer sportaanbieders
hierbij aansluiten. Kunnen we werken aan rookvrije sportparken?
Evert Bosveld (Handbal Houten/The Dome): Sporten en roken komen niet goed bij elkaar. Het zou mooi zijn
als we met zijn allen de boodschap kunnen uitdragen dat we een rookvrije sportomgeving creëren.
Dominique vult aan: Wellicht door het ondertekenen van een convenant? Samen zorgen voor een
alternatieve plek voor roken ergens midden op de parkeerplaats? Als tussenstap zodat de directe toegang
naar sportlocaties rookvrij kan zijn?
Een recent voorbeeld is Sportpark de Meerpaal. Daar is de rookplek verplaatst. Buiten het hek van het
sportcomplex.
Reactie vanuit de andere sportaanbieders: roken lijkt onder jeugd weer een ding te zijn. Het is weer “In” om
te roken. Verveling door corona.
Oproep aan de sportaanbieders: Laat weten wat je als sportaanbieder nodig hebt om rookvrij te zijn/worden!

7.

Rondvraag / mededelingen

Patrick Schewe stelt zich voor. Nieuwe sportaanbieder. Kendo = Japans Schermen.
Het lukt niet een geschikte accommodatie te vinden. Zit met name in de soort vloer. Vlak elastische houten
vloer. In elke hal ligt een betonnen vloer. Zijn er andere sportaanbieders die hier ook mee te maken hebben?
Zijn er nog tips of ideeën voor een geschikte locatie? Bij nieuwbouw of renovatie van ruimtes graag
meedenken.
Dick Jacobs (The Dome). Graag even benoemen dat een drempel in de straat voor The Dome noodzakelijk
is. Er wordt veel te hard gereden door automobilisten. Ook een fietsenstalling tegenover de hal is een wens.
Ellen zet dit uit binnen de gemeente (inmiddels gedaan)
De GGDrU nodigt jongeren uit tussen de 16-25 jaar om deel te nemen aan hun enquête om te vernemen
hoe zij omgaan met Covid. De nadruk ligt op hoe zij informatie verzamelen en een keuze maken of zij zich
wel of niet laten vaccineren. Door de resultaten van dit onderzoek kr ijgt de GGDrU een beter beeld hoe
COVID-19 door jongeren wordt ervaren en in hoeverre verschillende sociaal demografische factoren
(opleidingsniveau, woonplaats, geslacht, etc.) hierbij een rol spelen. De jongeren kunnen zich aanmelden
door de QR code te scannen (zie bijlage). Het zou fijn zijn als jullie dit onder de doelgroep kenbaar kunnen
maken,
Verder zijn geen vragen of opmerkingen. Peter sluit de vergadering.

•

Vergaderdata Platform Sport Houten 2021
Vrijdag 29 oktober van 16.00 - 18.00 uur op Sportpark de Meerpaal (uitnodiging volgt apart)
•
Woensdag 8 december

Platform Sport Houten
Deelnemerslijst platform sport – 23 september 2021
Verenigingsbesturen/sportaanbieders van: Naam deelnemer

Functie

Platform Sport
Sportpunt Houten
Sportpunt Houten
Sportpunt Houten

Peter vd Wens
Claudia van Mechelen
Sjouke vd Berg
Ger Meijer

Voorzitter
Sportmakelaar
Buurtsportcoach
Bestuurslid (penningmeester)

Gemeente Houten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Duurzaamheidsfonds Houten

Ellen Arendse
Jacqueline Eggermont
Dominique van ’t Schip
Leen Mol

Beleidsadviseur Sport
Beleidsmedewerker Samenleving
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Werkgroep

HSSV
GoSwim
TC Houten
Judo Groot Houten
Handbal Houten
Handbal Houten
VV Schalkwijk
VV Schalkwijk
Taurus
Taurus
VC Houten
BV Houten
Houten Dragons
FC Delta Sports
FC Delta Sports
SV Houten
TC Atalanta
TV SET
Patrick Schewe
Dick Jacobs
Evert Bosveld

Linda Geerars
Christina de Jong
Hans van Rheenen
Patrick Muusz
John Agterberg
Jolanda Zitman
Ton Vernooij
Vincent Kuijk
Josien Leurdijk
Christiaan Hoffman
Ronald Jan Corbee
Bas Renes
Marc Hollman
Sander van Luijk
Cees Hogenes
Marc Borlee
Sander Komijn
Liesbeth van der Horst
Kendo
The Dome
The Dome

