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 Platform Sport Houten 
 

Bijeenkomst van 30 maart 2015, 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten  

 
Verslag (vastgesteld op de eerstvolgende bijeenkomst van 6 juli 2015) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens opent de vergadering. Bij de opening wordt opgemerkt, dat er in deze periode 
veel bijeenkomsten rond sport gepland zijn. Het lukt bestuursleden zo niet op alle uitnodigingen in te 
gaan. Het presidium zal gaan toezien op betere spreiding. Er zal gekeken worden naar het verzoek op 
wisselende weekdagen te plannen, maar dit hangt ook af van agenda’s van wethouder en presidium.   
 
2. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 8 december 2014: 
Geen opmerkingen. Vastgesteld. 
 
N.a.v. Convenant Informatievoorziening (punt 3): 

- Markt & overheid: De gemeenteraad heeft hierover inmiddels een besluit genomen. De 
sportverenigingen hebben hierover nog geen bericht ontvangen. 

 
N.a.v. Mededelingen Sportpunt(bij punt 7):  

- Workshop Sport en Voeding: Hier wordt nog schriftelijk op gereageerd. 
- Pilot “Seniorenpas”: Hier komt na de zomervakantie een vervolg op.   
 
Verslag bijeenkomst van 29 januari 2015: 
Geen opmerkingen. Vastgesteld. 
 
3. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
Op elke bijeenkomst worden bij dit agendapunt de onderwerpen gemeld waar gemeente Houten het 
presidium van Platform Sport Houten tussen twee platformbijeenkomsten over informeerde en/of bij 
betrok. In dit kader meldt het presidium:  
- Parcours Trimtoestellen: In overleg met Platform Sport Houten zijn belanghebbende sport- 

aanbieders uitgenodigd voor een overleg over plaatsing van (trim)materiaal in de openbare ruimte. 
- Huurverlenging sportvelden: Gemeente Houten heeft Platform Sport Houten geïnformeerd over 

het voornemen om de huurperiode voor sportvelden te verkorten van 5 naar 1 jaar (huidige 
periode loopt af). Betrokken huurders ontvingen inmiddels zelf bericht van de gemeente. Dit is van 
belang om flexibeler in te spelen op nieuwe ideeën over bijvoorbeeld onderhoud en beheer. 

 
4. Accommodaties 
- Sportcentrum Houten/ The Dome: Dick Jacobs (Handbal Houten) meldt trots, dat op 31 maart 

2015 (volgende dag) de eerste paal voor de nieuwe sporthal op De Kruisboog zal worden 
geslagen. Hij verwacht, da de bouw na de zomer wordt afgerond en dat de accommodatie per 1 
december operationeel is. Dick bedankt de gemeente en Platform Sport Houten voor alle 
ontvangen medewerking om dit te realiseren. De naam van de nieuwe accommodatie wordt The 
Dome. 
Er zijn drie hoofdgebruikers, maar er zijn ook nog wel uren vrij voor gegadigden. Aan een 
reserveringssysteem wordt gewerkt. Contact is nu mogelijk via: info@sportcentrum-houten.nl  
Desgevraagd kondigt Dick Jacobs aan de huurders op De Kruisboog tijdens hun volgende 
accommodatieoverleg over de laatste ontwikkelingen te zullen informeren. 

- Zaalgebruik lopende seizoen 2015-2016 : Het zaalgebruik blijft in het lopende seizoen 
ongewijzigd. Op 18 mei informeert de gemeente gebruikers van Den Oord hierover. Den Oord 
blijft in het lopende seizoen open. Huurders die dat willen kunnen intrekken in de nieuwe hal. 

- Zaalreserveringen seizoen 2016-2017: In verband met het vertrek van Handbal Houten uit De 
Slinger en het sluiten van Den Oord organiseert Platform Sport Houten in maart 2016 een overleg 
met alle betrokken gebruikers om te beoordelen of en hoe de bestaande reserveringen herschikt 
kunnen worden.  

- Ruimtegebrek/onderlinge afstemming: Met de komst van de nieuwe accommodatie, maar ook het 
sluiten van Den Oord, wordt geen oplossing verwacht voor alle huidige ruimteproblemen. Ronald 
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Koekoek (Taurus) doet in dit kader een oproep aan andere zaalgebruikers om elkaar te betrekken 
bij gereserveerde zaalruimte die uiteindelijk niet gebruikt wordt. Voor de groeiende ruimtebehoefte 
die het op topsport niveau spelende van Taurus heeft zou het zeer welkom zijn als Taurus deze 
uurtjes zou kunnen overnemen. Ronald Koekoek licht toe, dat het niet makkelijk is om dit met het 
huidige reserveringssysteem zelf uit te zoeken. Hij zou daarvoor graag weer kunnen beschikken 
over de Excel schema’s die Projectbureau Accommodaties (PBA) daarvoor in het verleden 
gebruikte bij gezamenlijke zaalreserveringsbesprekingen. 
Het presidium vraagt bij PBA na of deze schema’s opnieuw beschikbaar kunnen worden gesteld.      

- Sportnota Houten: Opgemerkt wordt, dat het onderwerp Topsport behandeling vraagt in de 
nieuwe Sportnota Houten die dit jaar ontwikkeld wordt: Verschillende sportverenigingen 
ontwikkelen zich goed en spelen met een of meer teams op een hoog niveau. Dit is aantrekkelijk 
voor de actieve sportbeoefenaar, maar ook voor de groeiende groep publiek die hiernaar komt 
kijken. Het stimuleert ook sportdeelname. Wil/kan de gemeente Houten hier iets voor betekenen?  

 
5. Convenant Sport en Alcohol 
Het conceptconvenant Sport en Alcohol is onder alle sportverenigingen verspreid en leverde vooral 
instemmende reacties op. De tekst is op een aantal plaatsen nog wat bijgepunt en enkele acties zijn 
uit de lijst gehaald, omdat deze geen aansluiting hadden bij de Houtense situatie. 
Het Convenant wordt door de aanwezige sportverenigingen vastgesteld.  
In mei wordt een moment uitgekozen voor een gezamenlijke ondertekening.  
 
6. Economische zelfstandigheid / flankerend beleid  
- Wethouder Kees van Dalen kon wegens ziekte niet bij deze bijeenkomst, maar zou hier hebben 

beaamd vaart te willen brengen in realisatie van de wensen uit het “duimenoverzicht”. 
- Vrijstelling reclameborden: Desgevraagd licht Ronald Koekoek toe, dat Taurus de gewenste 

schriftelijke toestemming voor reclame op de binnenmuren van de sporthal nog niet heeft 
ontvangen. Er is ook toestemming gevraagd voor reclame op de buitenmuren. Afhandeling van dit 
verzoek is opgeschort, omdat Taurus ook met de gemeente in gesprek is over andere 
exploitatievormen van de hal. 

- Ideële legesregeling: Ronald Koekoek meldt ook een succespuntje uit het overleg met de 
gemeente: vanaf nu kunnen ook sportverenigingen gebruik maken van de ideële legesregeling. 
Ook sportverenigingen hoeven daardoor geen leges meer te betalen voor bijvoorbeeld een 
ontheffing van de sluitingstijd. In 2005 is bij het instellen van de ideële legesregeling een lijst 
opgesteld van verenigingen en stichtingen die gebruik kunnen maken van deze regeling. Op die 
lijst kwam toen geen enkele sportvereniging voor. De regeling was met name ingesteld om ideële 
organisaties die een openbare activiteit organiseren tegemoet te komen. Omdat er sprake is van 
een maatschappelijke en daarmee deels openbare functie, is de burgemeester van mening dat de 
regeling breder getrokken kan worden, mede gezien de vermindering aan subsidie waarmee 
sportverenigingen te maken hebben.  
Let op: De regeling geldt met name voor evenementenvergunningen en daaraan gerelateerde 
zaken, maar niet voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, een (wijziging van de) drank- en 
horecavergunning en dergelijke. 

 
7. Nieuw Houtens Initiatief Sport en Bewegen 
- Naar aanleiding van de inspiratieavond van 29 januari jl., waarop onder andere Buurthuis van de 

Toekomst centraal stond, hebben enkele deelnemende sportverenigingen het idee opgevat om 
samen te kijken naar Houtenaren die de sport niet of niet goed weet te bereiken. 
Er zijn hiervoor twee vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Op 25 maart jl. is gesproken over sport 
en jongeren en op 2 april a.s. gaat het gesprek over (moeilijk bereikbare) ouderen en sport. 
Het verslag van beide bijeenkomsten zal binnen Platform Sport Houten worden verspreid. Op 
basis van de reacties kan gekeken worden naar initiatieven die samen genomen kunnen worden. 

- Presentatie jongerenwerk: Tijdens de bijeenkomst op 25 maart waren ook de jongerenwerkers 
van Van Houten & Co aanwezig. Maurice Thijssen en Arnoud Knopper boden bij die gelegenheid 
aan ook sportverenigingen te kunnen adviseren over problemen binnen een jeugdteam en/of 
problemen met individuele leden. Hierover zal een bericht verspreid worden. Verder is 
afgesproken, dat zij hierover op de volgende bijeenkomst (6 juli a.s.) een presentatie verzorgen. 

- Ouders: Naar aanleiding van een korte toelichting op het besprokene van 25 maart jl. wordt 
opgemerkt, dat bekendheid met een sport niet de belangrijkste factor is waardoor kinderen 
wel/niet gaan sporten. Ook de rol van ouders bij het stimuleren van sportdeelname door jongeren 
moet niet onderschat worden. Vaak willen kinderen wel meer met sport, maar willen ouders dat 
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niet. Dit geldt ook voor oudere jongeren: er zijn ouders die school relatief veel belangrijker voor 
hun kind vinden dan gezonde ontspanning. Er zijn ook grote verschillen tussen ouders in hun 
bijdrage aan: teams rijden, sportkleding wassen, teamleider zijn e.d. Anderzijds zijn er ook 
ervaringen, dat ouders erg enthousiast mee kunnen doen als een vereniging een speciaal aanbod 
voor ouders organiseert terwijl hun kinderen aan het sporten zijn (bijv. een bootcamp voor ouders 
tijdens de korfbaltraining). 

 
8. Sportfonds Houten 
- Ervaringen eerste openstelling: Tijdens de eerste openstelling (november 2014) zijn 6 aanvragen 

gedaan. Hiervan zijn er drie afgewezen en drie toegekend. Een van deze laatste drie aanvragen is 
teruggetrokken, omdat de aanvrager niet aan de voorwaarden aan de toekenning kon voldoen. 
De toekenningscommissie heeft bij haar beoordeling vooral mee laten wegen of een aanvrager 
een duwtje in de rug wel nodig had om een initiatief te kunnen opstarten. Bij de aanvragen die zijn 
afgewezen was hier geen sprake van. 

- AED-apparaat: Een van de aanvragen betrof subsidie voor een AED-apparaat, met name om het 
sporten voor oudere sporters veiliger te maken. Een van de voorwaarden voor toekenning was, 
dat het beheer van het apparaat na aanschaf goed geregeld moest zijn. De aanvrager kon daar 
niet aan voldoen. Gezien het belang van AED-apparatuur zal desgevraagd gekeken worden wat 
hier vanuit Platform Sport Houten en/of Sportpunt Houten aan te doen valt.     

- Aanvraagprocedure 2015: In 2015 kan in twee periodes subsidie worden aangevraagd: 
gedurende de hele maand april en de hele maand oktober. De beoordeling kan dan resp. in mei 
en in november worden afgehandeld. 

 
9. Mededelingen/rondvraag 
Mededelingen van de gemeente: 

- Sportnota: Beoogd wordt tijdens de bijeenkomst van 6 juli een concept voor te leggen. 
- Werkplan Sportpunt Houten 2015-2016: Aan toekenning van de subsidie voor dit werkplan heeft 

de gemeente nog enkele voorwaarden gesteld inzake samenwerking met andere organisaties. 
Met het voldoen aan die aanvullende voorwaarden is toekenning aan Sportpunt Houten voor 2015 
definitief. 

- Overtredingen DHW: Bij drie sportverenigingen is een gele kaart uitgereikt, vanwege het niet 
checken op de leeftijd bij drankuitgifte. De burgemeester bespreekt dit met de betrokken 
verenigingen. Regel zou moeten zijn dat iemands ID wordt gevraagd als men de persoon niet 
kent. 

Mededelingen van Sportpunt Houten 

- Stadsstrand: Robbert Bessems (Sportpunt Houten) deelt mee, dat het stadsstrand ook dit jaar 
weer doorgaat, van 27 juni tot 27 juli. Er volgt nog een mail om te informeren over de 
mogelijkheden op het strand.  

- Kampioenenbal: Robbert kondigt ook het kampioenenbal op 3 juli aan. Hij roept op om 
kampioenen hiervoor aan te melden. 

- Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG): In het kader van dit project worden in april drie 
watertappunten geïnstalleerd: 18 april: Meerpaal; 23 april: Kruisboog en 24 april; Plantage. 

- Ook de Gezonde Sportkantine is onderdeel van JOGG. Sportpunt Houten oriënteert zich op wat er 
is/kan. Er zijn onder andere acties met de al op dit gebied actieve verenigingen te verwachten. 
Ideeën zijn welkom. 

- Sportimpuls 2015: Sportpunt Houten ondersteunt twee aanvragen Sportimpuls: De 
tennisverenigingen vragen gezamenlijk subsidie aan. Taurus neemt ook een initiatief.  

Mededelingen van de verenigingen  
- SSRH (Adri Abrahamse): zoekt nog steeds nieuwe sportleiders. (zie ook: 

https://sites.google.com/site/sportieverecreatiehouten/Home/vacatures. 
- Taurus (Ronald Koekoek): start volgend jaar met een zitvolleybal. Verder zitten de Dames niet ver 

van de kampioenstitel af. 
- Handbal Houten (Dick Jacobs) gaat kijken of het Sportgala volgend jaar in The Dome kan 

plaatsvinden. Theater De Slinger is nu qua voorzieningen de meest geschikte accommodatie. 
 
10. Rondvraag 
- 
 
Sluiting, om 21.30u, waarna informele afsluiting. 

https://sites.google.com/site/sportieverecreatiehouten/Home/vacatures
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 30 maart 2015 
 
Deelnemerslijst 
 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Voorzitter 

BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 

Dartsvereniging Houten Ron van Swol Bestuur 

Handbal Houten Dick Jacobs Voorzitter 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 

VC Houten Caspar de Bok Secretaris 

Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  

   

Gasten   

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Chantal Linschoten Combinatiefunctionaris 

   

Niet aanwezig, met kennisgeving   

Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 

Beach Houten Ellen de Roos 
Vincent Verhulst 

Bestuur 

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

HSV Houten Dragons Michel Hooiveld Penningmeester 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp 
Henk Hofman 

Voorzitter 
Secretaris 

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings  Voorzitter 

SV Houten Nico van Slegtenhorst Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘t Goy Michaël Hooyman Voorzitter 

   

Niet aanwezig, zonder kennisgeving  

Atilla Houten Angelique van Soest Bestuur 

Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 

Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 

GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

HSSV Ton van der Ham Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 

TC Atalanta Sander Komijn Voorzitter 

TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 

TV De Doordraaiers Peter Hermens Voorzitter 

TV SET Adri Peek Voorzitter 

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 
 
 

 


