Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 28 september 2015, 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Sportpunt Houten, Randhoeve 221, 3995 GA Houten
Verslag (vastgesteld bij de bijeenkomst van 7 december 2015)
1. Opening en vaststelling van de agenda
Peter van der Wens opent de vergadering en meldt verlate komst van wethouder Kees van Dalen
vanwege een ingelast overleg. Voorts is afmelding ontvangen van Marcel Hoevemans (Woodpeckers)
en Michaël Hooyman (VV ’t Goy). Michaël Hooyman is gestopt als voorzitter. Peter bedankt deze
trouwe bezoeker van Platform Sport Houten voor diens inzet en hoopt snel een opvolger van VV ’tGoy
te mogen begroeten.
2. Verslagen
Verslag bijeenkomst van 6 juli 2015:
Ad 5. Convenant Sport en Alcohol: Sportmakelaar Robbert Bessems zal schriftelijk ingaan op de stand
van zaken rond de voor dit convenant door de verenigingen opgepakte activiteiten.
Het verslag wordt ongewijzigd 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
betrokken heeft. Er zijn sinds de vorige bijeenkomst geen nieuwe onderwerpen te melden.
4. Aanpassing APV. Sluitingstijden horeca
De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het dereguleren van de sluitingstijden voor
horeca en heeft vragen aan de sportverenigingen gesteld die voorafgaand aan dit overleg schriftelijk
zijn voorgelegd (zie bijlage 2 bij dit verslag voor een overzicht van de antwoorden).
Op dit moment moeten alle sportkantines (ongeacht de activiteiten) uiterlijk om 0.00 uur gesloten zijn.
Voor bijzondere activiteiten, zoals een jubileumfeest o.i.d., is ontheffing mogelijk tot uiterlijk 2.00u. De
gemeente wil graag weten of dit voldoende is en of er behoefte bestaat aan andere sluitingstijden?
Leeft die behoefte onder alle sportverenigingen of alleen voor een enkeling?
Marellie Schreurs (Gemeente Houten) merkt als eerste item uit de ontvangen reacties op, dat -welke
regeling ook gehanteerd wordt- aanvragen in dit kader minder gedoe moeten opleveren dan nu het
geval is.
In reactie daarop wordt algemeen onderstreept, dat er bij de verenigingen vooral meer behoefte is aan
ruimte. Die ruimte moet gemakkelijk verkregen kunnen worden: Niet voor iedere activiteit een aparte
vergunningsplicht.
Grote behoefte is er om af te komen van de beperking die de regel biedt, dat maar tot 2 uur na een
sportactiviteit geschonken mag worden. Sportverenigingen zouden iedere avond voor
verenigingsleden open moeten kunnen zijn, ook als de sportactiviteiten eens vroeg stoppen.
Met name wordt als beperkend ervaren, dat een uitspelend team, dat terugkeert van een wedstrijd met
een lange reistijd, terug van de wedstrijd niet meer in de eigen kantine terecht kan. In dit kader noemt
men het criterium dat sprake moet zijn van een “verenigingsgebonden (sport)activiteit” boterzacht.
Met deze voorkeur, die door velen zou worden toegejuicht, zou Houten aansluiten bij de praktijk in
Nieuwegein. Hier is het criterium 2 uur na de wedstrijd losgelaten, maar er is wel een algemeen
geldende sluitingstijd (13.00 – 01.00u).
Bij deze regel wordt ook meteen het aantal uitzonderingen beperkt. Daarvoor moet dan nog wel iets
extra’s geregeld worden. Zo blijft er met name voor de landelijk spelende teams (Handbal Houten,
Taurus) behoefte bestaan aan een uitzondering in het geval dat teams erg laat terugkomen. Taurus
en Handbal Houten zullen samen bezien of een eenvoudige formule is te vinden om dit voor deze
uitzonderlijke situaties specifiek te regelen.
Marellie Schreurs neemt deze uitgesproken voorkeur voor het hanteren van een voor ieder geldende
sluitingstijd en het afzien van schenktijden mee in het kader van haar onderzoek. Marellie onderzoekt
verder hoe voor bijzondere situaties een eenvoudige, aparte ontheffing kan worden geïntroduceerd.
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5. Sportnota Houten
Ellen Arendse (Gemeente Houten) licht toe, dat werkende aan een Sportagenda herbezinning over de
opzet plaats vond. Er wordt nu toegewerkt naar een Sportvisie, zodat over een langere termijn
uitspraken gedaan kunnen worden. Rode draad: Verbinding.
De eerder geleverde input zal omgezet worden in een nieuw concept. Hierop worden vervolgens
reacties gevraagd. Er is op 12 november a.s. een extra bijeenkomst van Platform Sport Houten
voorzien om de Sportvisie samen te kunnen bespreken. In november volgt ook toelichting aan de
Gemeenteraad. Beoogd wordt, dat de Sportvisie begin maart 2016 in de Gemeenteraad kan worden
vastgesteld. Na vaststelling van de visie worden de partners (o.a. Sportpunt Houten) benaderd om
een uitvoeringsplan te ontwikkelen en af te spreken.
Desgevraagd licht Ellen toe, dat een nieuwe sportnota gewenst is, omdat de inhoud van de huidige
sportnota aan het “aflopen” is en er nieuwe ontwikkelingen zijn waarop ook ingespeeld moet worden.
Ze doelt hierbij op ontwikkelingen zoals dat ouderen meer moeten gaan bewegen en de aandacht
voor mensen met beperkingen in relatie tot sport en bewegen.
Er wordt voor gepleit om in de sportvisie ook in te gaan op de economische situatie van
sportverenigingen. Het belang hiervan wordt door de gemeente onderschreven. Ellen wijst op een
bijeenkomst op 9 november a.s., die voor de sportvisie input moet opleveren, maar vooral ook tot
spoedige resultaten moet gaan leiden.

6. Mededelingen
Mededelingen van de gemeente:
Economische zelfstandigheid: Verwijzend naar de nieuw sportvisie wil Kees van Dalen goed
aandacht geven aan de positie van de sportverenigingen. In dat kader is ook nadrukkelijk
aandacht gewenst voor de economische zelfstandigheid. De datum voor het voorgenomen
overleg met de sportverenigingen is hiervoor al genoemd: maandagavond 9 november. De
kantinehoudende sportverenigingen zijn hiervoor gericht uitgenodigd. Andere sportverenigingen
zijn hierbij ook van harte welkom.
Regionale samenwerking: Wethouder Kees van Dalen deelt mee, dat sport binnen de regionale
samenwerking regelmatig aandacht krijgt en ook concreet dingen opgepikt worden die onderling
uitgewisseld kunnen worden. Hij wijst in dit verband onder andere op een recente bijeenkomst van
Niek Amelink bij FC Utrecht over maatschappelijke initiatieven vanuit de sport, waarbij ook
gemeente Houten vertegenwoordigd was. Hij vindt dit een goed ontwikkeling.
Vanuit Platform Sport Houten wordt erop aangedrongen om in dit kader ook weer nieuw leven in
te blazen in het regionaal overleg van sportverenigingen en sportraden. Dit werd in het verleden
door Sportservice Midden Nederland georganiseerd. Kees van Dalen belooft dit mee te nemen
naar het overleg van U10 dat daags na de bijeenkomst plaatsvindt.
AED: Desgevraagd heeft de gemeente geantwoord niet te kunnen voorzien in AED in de
sportaccommodaties omdat het beheer hiervan door de gemeente niet gegarandeerd kan worden.
Zie bijlage bij dit verslag.
Mededelingen van Sportfonds Houten
In de maand oktober staat Sportfonds Houten weer open voor aanvragen! Hierover wordt nog een
aparte oproep verspreid.
Mededelingen van Sportpunt Houten
Verenigingsmonitor: Robbert Bessems (Sportpunt Houten) deelt mee, dat de resultaten voor de
tweede versie van de Verenigingsmonitor inmiddels verzameld zijn. In oktober verschijnt een
factsheet hoe de sportverenigingen ervoor staan. Ook komt er per verenigingen uitgebreide
documentatie hoe men er zelf voorstaat. De resultaten zijn niet verrassend, maar er is wel
verandering te zien in de thema’s die aandacht vragen: ledenwerving/ledenbehoud, sfeer in de
vereniging, behoefte aan meer kader. Het merendeel van de verenigingen ziet de toekomst (voor
de vereniging) heel positief. Verder zijn de meeste verenigingen tevreden met de ondersteuning
die Sportpunt Houten hen biedt.
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Walking football: Sportpunt Houten is op bezoek geweest bij FC Utrecht om te kijken hoe (onder
andere samen met SV Houten) Walking Football met name voor onderen in Houten kan worden
uitgewerkt.
Duurzaam Houten: Sportpunt Houten ontwikkelt een actie waarmee kritisch wordt gekeken naar
duurzaamheid bij verenigingen. Robbert memoreert ook een nieuwe regeling die in dit kader voor
sportverenigingen interessant kan zijn.
Vijfwal-parcours: Sportpunt Houten werkt aan een Vijfwal-teamchallenge. Deze challenge moet in
het voorjaar plaatsvinden en moet ook inkomsten genereren voor het Jeugdsportfonds.
Groen doet goed!: Door middel van voetgolf probeert Sportpunt Houten jongeren naar buiten te
krijgen.
Sportgala: de voorbereidingen voor Sportgala Houten zijn weer gestart. Sporthelden e.d. kunnen
binnenkort weer aangemeld worden! Het Sportgala is altijd op de eerste maandag van februari.

Mededelingen van de verenigingen
- Victum (Ank Versteeg): is blij, dat Victum vanaf 16 maart over vernieuwde velden kan beschikken.
- HC Houten (Hans Westhoven): deelt mee, dat HC Houten samen met Houten Dragons en met
financiële ondersteuning van het Duurzaamheidsfonds Houten zonnepanelen op het dak van De
Meerpaal heeft geplaatst.
- Loopgroep Houten (Gerda Weitkamp): zegt het verzoek van Hellas te willen ondersteunen om in
Houten een atletiekbaan aan te leggen.
- HSSV (Ton van der Ham): zegt met HSSV graag bij dit laatste aan te willen sluiten, met name
voor jeugdleden hard nodig.
Ton van der Ham kondigt ook zijn vertrek aan als voorzitter van HSSV. Hij memoreert zijn warme
betrokkenheid bij het initiatief om van De Meerpaal een echt sportlandschap te maken. Hij betreurt
het dat door de bezuinigingen de 2e fase hiervan niet meer kon worden ingevuld. Hij spreekt de
wens uit, dat dit nog wel eens gaat gebeuren.
- Handbal Houten (Norbert Herremans): kondigt aan, dat de bouw voorspoedig verloopt en dat in
december 2015 de eerste wedstrijden in The Dome kunnen gaan plaatsvinden.
- VC Houten (Baukje van Kooij): vraagt naar de gang van zaken nu The Dome binnenkort
beschikbaar komt. Peter van der Wens legt uit, dat dit voor het lopende seizoen geen effecten
hoeft te hebben. Voordat het nieuwe seizoen start worden alle wensen geïnventariseerd en
kunnen we samen beoordelen of en hoe zaalreserveringen voor het nieuwe seizoen
“herverkaveld” kunnen worden.
- WTC (Kees Keuzenkamp): verhaalt over de jaarlijkse open toertocht in het kader van de Week
voor het Hospice, die dit jaar in samenwerking het HSSV is georganiseerd. Er waren meer dan
500 deelnemers. In samenwerking met de gemeente organiseert WTC in het kader van het actief
sporten voor ouderen ook een workshop E-bike.
7. Rondvraag
- Peter van der Wens deelt mee, dat Sporthal De Wetering in deze periode ingezet kan worden
voor de acute opvang van asielzoekers (72 uur). Hoofdgebruiker Victum (en ook de andere
bewoners van De Wetering) is hiervan op de hoogte en wordt hierbij betrokken.
- Will Mossink peilt naar aanleiding van de recente komst van asielzoekers de ervaringen die er
binnen de sportverenigingen al zijn met kinderen van eerder in Houten gevestigde vluchtelingen.
Zijn/waren er bijvoorbeeld specifieke problemen waarbij een verenigingen ondersteuning zou/had
kunnen gebruiken? Kent men specifiek ondersteuningsaanbod? VC Houten antwoordt in het
verleden ervaring te hebben gehad met een groep Irakezen. Voor hen vormde vooral de hoogte
van de contributie een probleem. Will Mossink biedt aan deze ervaringen en specifieke wensen
vanuit de sportverenigingen te willen verzamelen en met de gemeente af te willen stemmen hoe
hier desgewenst op kan worden ingegaan.

Sluiting, om 21.00u, waarna informele afsluiting.
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Bijlage 1 bij:
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten
d.d. 28 september 2015

Deelnemerslijst
Verenigingsbesturen van:
BV Houten
Handbal Houten
Hockeyclub Houten
HSSV
HSSV (verst. Geh.)
HSV Houten Dragons
KV Victum | War Child
Loopgroep Houten
OWSV Hi-Dive
St. Sportieve Recreatie
TC Atalanta
VC Houten
Volleybalvereniging Taurus
WTC Houten

Naam deelnemer
Peter van der Wens
Norbert Herremans
Hans Westhoven
Ton van der Ham
Marja Klever
Marc Hollman
Ank Versteeg
Gerda Weitkamp
Detlef Geerlings
Marianne Rietveld
Adri Abrahamse
Sander Komijn
Baukje van Kooij
Wim van Dongen
Kees Keuzenkamp

Functie
Voorzitter
Secretaris
Secretaris
Voorzitter
secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Bestuur
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Gasten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Sportpunt Houten

Kees van Dalen
Ellen Arendse
Marellie Schreurs
Robbert Bessems

Wethouder
Beleidsmedewerker
Jur. beleidsmedewerker
Sportmakelaar

Afwezig, met kennisgeving
BC De Woodpeckers
Voetbalvereniging ‘tGoy

Marcel Hoeveman
Michaël Hooyman

Bestuur
Voorzitter

Afwezig, zonder kennisgeving
Atilla Houten
Atletiekvereniging Hellas
Beach Houten
Bridgevereniging BOD’84
Dartsvereniging Houten
Delta Sports ‘95
GoSwim
HFC Heroes (Floorball)
HTTC
Judovereniging Groot Houten
Loop door Houten
Reddingsbrigade Tripduikers
Schaakclub
St. Aikido Kyorakukan
SV Houten
Taekwondo vereniging Taekyon
TC Houten
TV De Doordraaiers
TV SET

Angelique van Soest
Rolph Kattenberg
Vincent Verhulst/ Ellen de Roos
Rob Verwaayen/Hans den Ouden
Jeroen Sopers
Miranda de Beer
Yvonne van Slagmaat
Eef Custers
Henk Brouwer
Simon Peijnenborgh
Erwin de Mare
Paul van Asselt
Vincent Verstege
Han Bijleveld
Nico van Slegtenhorst
Gerard Sleijpen/Erik Meijnders
Niels Beijer
Peter Hermens
Adri Peek

Bestuur
Contact Houten
Bestuur
bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
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Bijlage 2 bij:
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten
d.d. 28 september 2015

Aanpassing APV, horecasluitingstijden
Van: Sport Houten | Will Mossink [mailto:secretaris@sportpunthouten.nl]
Verzonden: maandag 7 september 2015 16:28
Onderwerp: Aanpassing APV, horecasluitingstijden
Platform Sport Houten
Aan: bestuursleden van kantine houdende sportverenigingen in de gemeente Houten

L.S.,
Op de bijeenkomst van 6 juli jl. van Platform Sport Houten kondigde Marellie Schreurs aan, dat de
gemeente bezig is met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het dereguleren van de
sluitingstijden voor horeca.
Zij heeft aangekondigd daarvoor ook vragen aan de sportverenigingen te willen stellen. Dit bericht
gaat hierop in.
Separaat ontvangt u een bericht inzake economische zelfstandigheid, dat hieraan raakt maar een
andere tijdsplanning kent.
Wij verzoeken u op beide berichten afzonderlijk te reageren.
Horecasluitingstijden
De gemeente wil graag weten welke behoefte de sportverenigingen hebben wanneer het gaat om
horecasluitingstijden.
Op dit moment moeten alle sportkantines (ongeacht de activiteiten) uiterlijk om 0.00 uur gesloten zijn.
Voor bijzondere activiteiten, zoals een jubileumfeest o.i.d. kunnen zij een ontheffing krijgen tot uiterlijk
2.00 uur.
Is dit voldoende of is er behoefte aan andere sluitingstijden?
En zo ja, leeft die behoefte onder alle sportverenigingen of alleen voor een enkeling?
Hieronder zijn enkele denkbare scenario’s uitgewerkt, waarover de gemeente graag uw reactie
verneemt.
U kunt uw reactie sturen naar secretaris@platformsporthouten.nl
Mogelijke scenario’s sluitingstijden
1. Geen verplichte sluitingstijden voor alle horeca
Cafés, restaurants, sportkantines, etc. bepalen zelf hun sluitingstijden. Artikel 2:29 APV verdwijnt in
dat geval. Voor sportkantines houdt dit feitelijk in dat zij alcohol mogen blijven schenken tot 2 uur na
hun laatste sportactiviteit (meestal een wedstrijd of training). Ook al is dat tot later dan 0.00 uur. Wel
zullen de artikelen 2:34a APV e.v. dan waarschijnlijk aangepast worden om te voorkomen dat er
kampioensfeesten tot ’s ochtends vroeg gehouden worden. We denken daarbij aan het Nieuwegeinse
model. Zie artikel 2:34 a en verder in onderstaande link
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Nieuwegein/28338/28338_2.html
2. Voor alle horeca een uur extra
Cafés, restaurant, sportkantines, etc. mogen een uur langer open blijven dan nu. De uiterste
sluitingstijd voor sportverenigingen wordt dan 1.00 uur. Wel blijft de regel gelden dat uiterlijk tot 2 uur
na de wedstrijd geschonken mag worden.
3. Maatwerk sluitingstijden
De sluitingstijden blijven zoals ze zijn, maar er wordt een mogelijkheid geïntroduceerd om per
sportkantine een (permanente) ontheffing voor de sluitingstijden te verlenen. Sportverenigingen die na
22.00 uur nog trainen kunnen dan toch van de volle 2 schenkuren gebruik maken.
4. Geen aanpassingen
De sluitingstijden blijven zoals ze zijn.
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5. …
Mogelijk hebben de sportverenigingen nog andere behoeften als het gaat om sluitingstijden.

Bijeenkomst Platform Sport Houten op 28 september a.s.
Over deze scenario’s en over de reacties is verder overleg mogelijk tijdens de bijeenkomst van
Platform Sport Houten op maandagavond 28 september a.s.
Na deze bijeenkomst is er echter weinig tijd om de gespreksresultaten te verwerken in aanpassingen
op de APV. Uw eerdere schriftelijke reactie wordt daarom zeer op prijs gesteld.
--Met vriendelijke groet,
Will Mossink, secretaris
Platform Sport Houten

BEANTWOORDING
KV Victum
Victum heeft dit punt vorige week in de DB vergadering besproken. We neigen naar optie 1, een
regeling met meer ruimte waarbij je zo min mogelijk ontheffingen aan hoeft te vragen. Vonden het
reglement van Nieuwegein erg lang en uitgebreid en log, moeilijk leesbaar. We zijn benieuwd naar de
meningen van de andere sportverenigingen, horen op 28 september meer.
Voorzitter kv Victum l War Child
HC Houten
HC Houten is verheugd dat er bij de gemeente Houten wordt nagedacht over aanpassing van de APV
sluitingstijden en de mening van kantinehoudende sportverenigingen daarbij op prijs wordt gesteld.
Wij kiezen uit de gepresenteerde opties voor optie 1, geen verplichte sluitingstijden voor alle horeca,
waaronder tevens begrepen sportkantines. Bij deze optie maakt de gemeente een voorbehoud ten
aanzien van de schenktijden. Gedacht wordt aan het Nieuwegeinse model. Wij merken daarover op
dat beperking van de schenktijden tot 01.00 uur in zijn algemeenheid weliswaar aanvaardbaar is,
maar bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een verenigingsfeest een iets ruimere schenktijd
in onze ogen mogelijk moet zijn. Dit te meer nu gezien het speciale karakter van dergelijke
evenementen (verenigingsgebonden) geen sprake is van oneerlijke mededinging. Wij denken daarbij
aan schenktijden tot 02.00 uur. Het loslaten van sluitingstijden vinden wij een positieve ontwikkeling,
te meer nu dit tevens leidt tot een vermindering van administratieve lasten voor verenigingen, omdat
de noodzaak tot het aanvragen van ontheffingen wegvalt.
Graag geven wij een nadere toelichting op onze reactie tijdens de bijeenkomst van 28 september a.s,
Hans Westhoven, Secretaris HC Houten
TC Atalanta
Tc Atalanta kiest voor optie twee, een uur langer openblijven dus.
Sander Komijn, Voorzitter tc Atalanta
VV ’t Goy
Namens vv ’t Goy kiezen wij voor optie 4. Optie 1 is ook een mogelijkheid voor ons, mits daarin de
ontheffing voor speciale bijeenkomsten gehandhaafd blijft.
Met name die ontheffingsmogelijkheid is voor ons een belangrijk punt.
Frans Strooper, penningmeester vv ‘t Goy
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Bijlage 3 bij:
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten
d.d. 28 september 2015

AED-apparaten in sporthallen
Van: Luc Holleman
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 14:34
Aan: secretaris@platformsporthouten.nl
Onderwerp: RE: AED-apparaten in sporthallen

Beste Will Mossink,
Dank voor de informatie over het initiatief om in de Molenwiek een AED-voorziening
te realiseren. We vrezen echter dat door het gebrek aan toezicht het risico te groot is
dat de apparatuur voor andere dan de bedoelde zaken gebruikt zal worden. Dat
toezicht kan binnen het huidige sobere beheerconcept niet door de gemeente
worden uitgevoerd. Daarbij hebben we in de andere hallen ook geen AEDvoorzieningen. Tenzij de initiatiefnemers ook een plan hebben en
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het toezicht en beheer van het apparaat
achten we het onwenselijk dat deze wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld en in
de gemeentelijke sporthal komt te hangen.
Luc Holleman
Coördinator Ontwikkeling en Realisatie
Gemeente Houten

Van: Sport Houten | Will Mossink
Verzonden: vrijdag 10 juli 2015 16:27
Aan: 'Gemeente Houten / Pieter de Bont'
CC: voorzitter@platformsporthouten.nl
Onderwerp: AED-apparaten in sporthallen
Dag Pieter,
Bij de eerste aanvraagronde voor Sportfonds Houten betrof een van de aanvragen subsidie voor een
AED-apparaat, met name om het sporten voor oudere sporters veiliger te maken.
Een van de voorwaarden die de toekenningscommissie aan toekenning verbond was, dat het beheer
van het apparaat na aanschaf goed geregeld moest zijn.
De aanvrager kon daar niet aan voldoen.
Dit kwam ter sprake tijdens de voorlaatste bijeenkomst van Platform Sport Houten op 30 maart 2015.
Gezien het belang van AED-apparatuur vonden de aanwezige sportverenigingen het gewenst om
Platform Sport Houten en/of Sportpunt Houten te verzoeken na te gaan wat hieraan te doen valt.
We hebben besloten deze vraag daartoe eerst aan het Projectbureau Accommodaties voor te leggen:
Is het mogelijk om de sporthallen in Houten, eventueel met een financiering uit Sportfonds Houten, te
voorzien van AED-apparatuur?
De vraag is in eerste instantie afkomstig van gebruikers van sporthal De Molenwiek.
Misschien kan je de beantwoording van de vraag in eerste instantie op deze situatie toespitsen?
Wij vernemen graag jouw reactie hierop.
--Met vriendelijke groet,
Will Mossink, secretaris
Platform Sport Houten
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