Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 25 april 2016, 19.30 – 21.30 uur
Locatie: De Meerpaal, Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 20 juni 2016)
1. Opening en vaststelling van de agenda
Peter van der Wens opent de vergadering en wijst erop, dat de agendanummering in de toegestuurde
versie niet juist is weergegeven.
Gezien het grote aantal nieuwe gezichten wordt een korte kennismakingsronde gehouden.
2. Verslagen
Conceptverslag bijeenkomst van 7 december 2015:
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. punt 6. Mededelingen:
- Taurus: Wethouder Van Dalen is met Taurus in gesprek over de verlichting in de Kruisbooghal.
- Sportfonds Houten: Het fonds is in de maand april (tot 1 mei) opengesteld voor nieuwe aanvragen.
- VOG: Victum ziet ervan af om met de VOG aan de slag te gaan. Wel gaat Victum handhaven op de
regels van NOCNSF en gaat men kennismakingsgesprekken voeren met nieuwe vrijwilligers.
- Vertrouwenspersoon: Sportpunt Houten pakte dit op en werkt nu aan invoering van een Centrale
Vertrouwenspersoon.
Verslag van de extra bijeenkomst van 10 december 2015:
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt ter kennisgeving aangenomen.
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. Sinds de vorige bijeenkomst heeft de gemeente het presidium op de hoogte gesteld
van het voorgenomen Mulier onderzoek en betrokken bij de verdere invulling.
Over een tweetal door het presidium zelf opgemerkte onderwerpen was geen melding/verslag aan het
presidium gedaan. Beide onderwerpen worden tijdens deze bijeenkomst toegelicht. Het betreft:
- Economische Zelfstandigheid (voortgang). Zie agendapunt 6.
- Nieuwe overeenkomst voor schoonmaak sporthallen. Zie agendapunt 8.
Peter van der Wens nodigt de bestuursleden graag uit om ontwikkelingen die niet eerder in platformverband ter sprake zijn geweest ook bij het presidium te melden.
4. Topsport vs. Breedtesport in Houten
Tijdens de informatieavond op 4 februari jl. van Platform Sport Houten voor gemeenteraadsleden
kwam ook het onderwerp Topsport ter sprake. Dit leidde vervolgens tot een motie tijdens de
behandeling van de Sportvisie 2025. Houten kent tenminste twee topsportverenigingen (Handbal
Houten en Taurus), die hebben aangegeven het belang te zien om gezamenlijk met alle andere
sportverenigingen aan dit onderwerp te gaan werken.
Ondersteund vanuit Platform Sport Houten willen beide verenigingen een initiatief uitwerken om het
belang van topsport voor breedtesport en voor Houten beter op de kaart te zetten.
Dit initiatief wordt door de aanwezigen met belangstelling aangemoedigd: De topsport die er in Houten
is moet gekoesterd worden! Topsport staat niet op zichzelf, maar heeft ook een belangrijke relatie met
breedtesport. Houten moet niet de illusie hebben om veel topsporters zelf aan zich te kunnen
verbinden, maar zonder verbindingen met topsportverenigingen, ook al bevinden deze zich buiten
Houten, kunnen talenten uit de eigen vereniging sowieso minder goed doorgroeien. Anderzijds willen
verenigingen graag gebruik kunnen maken van de bijzondere kennis en kwaliteiten die bij
topsportverenigingen vaak aanwezig zijn. Ook het onderdak bieden aan nationale teams heeft
verschillende voordelen.
Topsport kan Houten op sportgebied, maar ook op hele andere gebieden, goed op de kaart zetten:
Een goed sportklimaat met aandacht voor topsport kan voor nieuwe inwoners en voor bedrijven een
belangrijke overweging zijn om zich juist in Houten te vestigen.

Tot slot wordt opgemerkt, dat het voor de financiering van sport steeds moeizamer is geworden om
sponsors te vinden, terwijl de sport ook teleurgesteld is over het geringe draagvlak dat (top)sport bij de
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Houtense politiek heeft. “Houten zou zijn sport met trots moeten koesteren.” “Zonder sport zou Houten
lang niet zo leuk zijn!”
De sport moet zowel het Houtense bedrijfsleven als de politiek beter laten beleven wat er gebeurt en
laten ervaren waarom sponsoren (top)sport juist wel willen ondersteunen.
Taurus en Handbal Houten gaan met inzet van stagiaires de komende maanden in kaart brengen
waar in Houten kansen en belemmeringen voor topsport liggen en wat het belang van topsport voor
Houten kan zijn. Bedoeling is hierbij een verdienmodel te ontwikkelen, waarbij het inzetten op topsport
een win-win-situatie oplevert en ook maatschappelijke winst oplevert.
5. Sportfonds Houten
In 2014 is Sportfonds Houten ingesteld ter financiële ondersteuning van de sport in Houten. Inmiddels
waren er 3 openstellingen voor aanvragen (oktober 2014, april 2015, oktober 2015). De op voordracht
van Platform Sport Houten gevormde toekenningscommissie heeft op verzoek op deze eerste periode
teruggeblikt en een notitie opgesteld. Hierin doet de commissie ook een aantal aanbevelingen aan de
gemeente. Na de reactie van de sportverenigingen hierop gehoord te hebben wil de commissie deze
notitie met aanbevelingen aan de gemeente aanbieden.
De commissie geeft in haar terugblik aan tevreden te zijn over het -nog wel beperkte- aantal
aanvragen bij Sportfonds Houten. Rekening moet worden gehouden met een implementatieperiode
van enkele jaren voordat belangstellenden ook echt hun weg naar Sportfonds Houten weten te
vinden.
Om de weg naar Sportfonds Houten te stimuleren doet de commissie de volgende aanbevelingen:
1. Verruim de formulering en presentatie van de toewijzingscriteria en geef de
toekenningscommissie een ruimer mandaat om aanvragen binnen dit kader te beoordelen.
2. Stel middelen beschikbaar om (na verruiming, zie 1) de bekendheid van Sportfonds Houten verder
te vergroten en met name ook onder de aandacht te brengen van een bredere kring potentieel
belangstellenden.
3. Stimuleer ook nieuwe initiatieven door voor ondersteuning daarbij te wijzen op de financiële
bijdragen die Sportfonds Houten daarbij kan bieden.
4. Draag Sportpunt Houten op om Sportfonds Houten actief onder de aandacht te brengen en ook
ondersteuning aan te bieden bij het opstellen en indienen van een aanvraag.
De aanwezigen kunnen deze aanbevelingen desgevraagd unaniem onderschrijven.
Will Mossink, tevens secretaris/penningmeester van Sportfonds Houten, merkt op, dat de openstelling
gedurende twee maanden per jaar uit doelmatigheidsoverwegingen is ingesteld. Mocht een aanvrager
op een ander tijdstip behoefte aan ondersteuning hebben, dan kan hier in overleg met de commissie
altijd wel een mauw aan gepast worden. Dit betreft ook de sluitingsdatum van openstelling.
Ook wijst hij op de mogelijkheid om bij het aanvragen hulp te krijgen van Sportpunt Houten.
6. Economische verzelfstandiging sportverenigingen (toelichting Marellie Schreurs)
In tegenstelling tot wat tijdens de bijeenkomst van 7 december jl. is aangekondigd komt er geen
integrale notitie met alle maatregelen naar aanleiding van het overleg van 9 november 2015.
In plaats daarvan is op basis van de in december 2015 genomen collegebesluiten een aanpak in
fasen ontwikkeld.
Wethouder Kees van Dalen kondigt aan de tijdsplanning hiervan nogmaals kritisch te willen nalopen
om te beoordelen op welke punten ten behoeve van de sportverenigingen versnelling in de
voorgestelde oplossingen kan worden bereikt.
De aanpak in fasen kent de volgende onderdelen:
- Pilot Commerciële verkoop. Gedurende 2 jaar, te starten in het 2e kwartaal en opgezet in
afstemming met de sportverenigingen.
- Herziening Regelgeving PBA. Te starten in het 3e kwartaal.
- Geluidsonderzoek De Groene Hoon. Te starten in het 4e kwartaal.
- Herbezien Licht- en geluid ontheffing.
Daarnaast kondigt Marellie aan om in overleg met Sportpunt Houten een manier te willen zoeken om
voorlichting en documentatie over wet- en regelgeving op een voor sportverenigingen duidelijke
manier toegankelijk te maken.
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Desgevraagd stuurt Marellie Platform Sport Houten nog specifieke informatie toe over de in december
mede in verband met de sluitingstijden gewijzigde APV. Deze informatie wordt na ontvangst door de
secretaris verder verspreid.
7. Sportaccommodaties in Houten
Zaalreservering seizoen 2016/2017
Op initiatief vanuit Platform Sport Houten vond op 10 december jl. een gezamenlijk overleg plaats van
de gebruikers van Houtense sport(hal)accommodaties. Dit overleg was bedoeld om na te gaan welke
reserveringen voor het nieuwe seizoen te verwachten zijn en deze zo op elkaar af te stemmen, dat er
optimaal gebruik zou kunnen worden gemaakt van de beperkt beschikbare ruimte. Een dergelijke
“ruilverkaveling” vond eerder ook al met succes plaats. De wensen zijn geïnventariseerd, in een
conceptverslag verspreid en vervolgens schriftelijk aangevuld in een definitief verslag (zie verslag van
10 december jl.).
De ruilverkaveling werd dit keer beperkt doordat enerzijds niet alle beschikbare zaalruimte betrokken
kon worden en omdat er voorrang is gegeven aan Woodpeckers en Atilla, die als hoofdgebruikers van
De Slinger zijn aangemerkt.
Projectbureau Accommodaties (PBA) heeft de in kaart gebrachte wensen vervolgens in schema’s
samengevoegd en samen met een uitnodiging tot reservering verspreid onder alle bekende huurders.
Eenieder wordt aangeraden de toegestuurde schema’s goed te beoordelen en deze naast te
geïnventariseerde wensen te leggen. Bij afwijking is nader overleg nodig.
SSRH heeft inmiddels gesprek met de wethouder aangevraagd, omdat de haar in de nieuwe situatie
toegedachte 1/3 zaalruimte in De Slinger niet vergelijkbaar is met de huidige zaalruimte in Den Oord.
SSRH vraagt minimaal 2/3. Ondertussen zoekt SSRH ook naar andere zaalruimte buiten Houten.
In reactie op de zoektocht van SSRH buiten Houten roept Ed Achterberg (HC Houten) op om
dergelijke zoekactiviteiten binnen Platform Sport Houten gezamenlijk te coördineren.
8. Mededelingen
Mededelingen van de gemeente:
Onderzoek Sportaccommodaties: Wethouder Kees van Dalen licht toe de kwestie van de ruimte
behoefte voor sport vaak tegen te komen bij zijn contacten met sportverenigingen. Zoals al eerder
was aangekondigd heeft de gemeente daarom aan het Mulier instituut opdracht verstrekt om de
kwaliteit en kwantiteit van het Houtense aanbod te onderzoeken. Inmiddels zijn ook gerichte
vragen aan de verenigingen gesteld. Gezien het belang van het onderzoek wordt iedereen, ook
de sporten die van de openbare ruimte gebruik maken, verzocht deze vragen tijdig (uiterlijk
op 2 mei) en zo ruimhartig mogelijk te beantwoorden. Aan Tennis worden nog specifieke vragen
nagestuurd. Bedoeling is om in juni een goed inzicht te hebben in het totaalbeeld.
Zwembad De Wetering: In verband met de afloop van het huidige contract met Optisport start de
gemeente een draagvlak onderzoek naar mogelijke inzet van sportverenigingen bij de exploitatie
van de accommodatie en treedt hierover met de betrokkenen in overleg.
Sportvisie 2025: De Sportvisie moet uitgewerkt worden in activiteitenplannen. Deze moeten
samen met de sportverenigingen verder worden ingevuld. De sportverenigingen worden hierover
de komende maand benaderd. In het kader van de Sportvisie 2025 is aan het Mulier instituut ook
advies gevraagd over het combineren van sport met andere taakstellingen (zoals al onder meer
ter sprake kwam in het kader van Sportkantine/Buurthuis van de toekomst).
Schoonmaak sportaccommodaties door UW: Naar aanleiding van publiciteit over de afspraak met
UW over het schoonmaken van gebouwen stelt Gert Wildvank (SV Houten) de vraag waarom de
gemeentelijke buitensport accommodaties in deze afspraak niet zijn meegenomen. Daarnaast
vraagt Gert Wildvank/SV Houten het beleid inzake het schoonmaken sowieso eens tegen het licht
te houden: Opruimen complex, schoonmaken kleedkamers, beiden gemeentelijk eigendom,
worden nu door alle buitensportverenigingen zelf gedaan. SV Houten licht hierover toe: “De
kosten voor schoonmaak, afvalverwijdering middels wekelijke lediging van 1 x 5.000 liter container
en 25 stuks kliko's, zelf toiletpapier in toiletten kleedkamers plaatsen is alleen bij SV Houten al
jaarlijks snel 20-25 duizend euro voor eigen rekening! (Met uitzondering van een kleine
vergoeding voor schoonmaak bij gebruik door de Heemlanden).” SV Houten merkt op, dat ook
het verwijderen van gebruiks-/verblijfsafval door o.a. de atletiekvereniging die ook op Oud Wulven
actief is en tot voor kort De Heemlanden en bij incidentele verhuur van velden en kleedkamers
door Sportpunt niet voor rekening van de verhuurder komt. Het verbaast SV Houten, dat zij als
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hoofdhuurder zelf schoonmaakt en zelf alle kosten voor afvalverwijdering en schoonmaak draagt,
terwijl dat niet hetzelfde blijkt te zijn bij de binnensportaccommodaties/huurders!?
Wethouder Kees van Dalen licht toe dat de gemeente met UW een zogenaamde packagedeal
heeft afgesproken. Het zal waarschijnlijk niet eenvoudig zijn hierin verandering aan te brengen. Hij
vindt de gestelde vragen terecht en zegt toe hier daarom evengoed toch aandacht aan te gaan
besteden. Hij zal hiervoor onder andere contact met Gert Wildvank zoeken om duidelijk te krijgen
welke verschillen er hierbij zijn.

Mededelingen van de verenigingen
- HC Houten (Ed Achterberg): deelt mee, dat het nationale damesteam Hockey op weg naar Rio
begin juli op De Meerpaal komt trainen.
- SV Houten (Gert Wildvank): verhaalt over de positief ontvangen Kick Off van Walking Football van
vrijdag 22 april jl. Walking Football is een voetbalvorm die speciaal geschikt is voor de 60 plusser.
- WTC (Kees Keuzenkamp): deelt mee, dat WTC samen is gaan werken met HSSV. Zij zullen
samen gedurende een jaar het medegebruik van het clubhuis van WTC uitproberen.
- Taurus (Wim van Dongen): kondigt het volleybaltoernooi voor bedrijven aan, dat op 21 mei zal
plaatsvinden. Ter nagedachtenis aan de onlangs overleden sponsor van het herenteam krijgt dit
toernooi dit keer de naam Herman Koot Volley Toernooi.
- Handbal Houten (Dick Jacobs): organiseert op 28 augustus a.s. de Super Cup. De Super Cup is
de “Johan Cruyff-schaal” van het handbal.
- Victum Houten (Ank Versteeg): heeft nieuwe kunststof buitenvelden en is samen met haar
bezoekers zeer tevreden over de kwaliteit.
- Go Swim (Johan Bolhuis): meldt met trots, dat 4 zwemmers binnenkort mee zullen doen aan het
WK in Londen.
- TC Atalanta (Sander Komijn): kondigt aan, dat op 10, 11 en 12 juni op hun complex een
rolstoeltennistoernooi zal plaatsvinden, begeleid door Tennis on Wheels.
Mededelingen van Sportpunt Houten (door Robbert Bessems, sportmakelaar)
Vijfwal Challenge: Op 3 juli organiseert Sportpunt Houten samen met Houtense bootcampclubs op
de Vijfwal een challenge met open inschrijving van teams. De opbrengst komt ten goede aan het
Jeugdsportfonds, c.q. aan kinderen in Houten.
Stadsstrand/Kampioenenbal: ook dit jaar is er een stadsstrand en worden er activiteiten door
Sportpunt Houten georganiseerd. Ook het Kampioenenbal vindt aldaar plaats. Robbert roept op
om kampioenen aan te melden.
Hellas/atletiekvoorziening: Sportpunt Houten brengt samen met Hellas en andere
belangstellenden in kaart welke behoeften er aan atletiekvoorziening bestaan. Wethouder Kees
van Dalen geeft aan dit ook in te willen brengen in het Mulier onderzoek.
Convenant Alcohol en Sport: Annemarie van Deelen kondigt aan, dat er komende maand
gesprekken komen met de sportverenigingen om de stand van zaken met de uitwerking van het
Convenant te kunnen bespreken. Hierin wordt ook verder afgestemd over het promotiemateriaal
dat in het najaar onder de aandacht kan worden gebracht.
Workshops: Annemarie kondigt aan, dat vóór de zomer een workshop wordt gepland over hoe je
als sportvereniging extra inkomsten kunt genereren.
Mededelingen van Sportfonds Houten
Geen
9. Rondvraag
- Ank Versteeg (Victum): vraagt ervaringen met het plaatsen van artikelen in de lokale media, mede
omdat er deze bijeenkomst ook weer veel activiteiten zijn genoemd die wel vermeldenswaard zijn.
Ervaringen zijn wisselend. Het meest effectief is het aanleveren van kant-en-klare kopij.
- Er is behoefte aan ondersteuning om te zorgen, dat berichten gemakkelijk geplaatst worden.
’t Groentje heeft recent een ondersteuningsaanbod gedaan. De secretaris zal dit bericht opnieuw
verspreiden.
Sluiting, om 21.30u, waarna informele afsluiting.
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Bijlage 1 bij:
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten
d.d. 25 april 2016

Deelnemerslijst
Verenigingsbesturen van:
BV Houten
GoSwim
Handbal Houten
Hockeyclub Houten
HSV Houten Dragons
KV Victum | War Child
St. Sportieve Recreatie
SV Houten
TC Atalanta
VC Houten
Volleybalvereniging Taurus
WTC Houten
Andere sportaanbieders:
Zwembad De Wetering
Gasten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Sportpunt Houten
Sportpunt Houten
Afwezig, met kennisgeving
Atletiekvereniging Hellas
Loopgroep Houten
Afwezig, zonder kennisgeving
Atilla Houten
BC De Woodpeckers
Beach Houten
Bridgevereniging BOD’84
Dartsvereniging Houten
Delta Sports ‘95
HFC Heroes (Floorball)
HSSV
HTTC
Judovereniging Groot Houten
Loop door Houten
Nieuwegeinse Golfclub
OWSV Hi-Dive
Reddingsbrigade Tripduikers
Schaakclub
St. Aikido Kyorakukan
Taekwondo vereniging Taekyon
TC Houten
TV De Doordraaiers
TV SET
Voetbalvereniging ‘tGoy
Voetbalvereniging Schalkwijk

Naam deelnemer
Peter van der Wens
Johan Bolhuis
Dick Jacobs
Ed Achterberg
Mark Hollman
Ank Versteeg
Adri Abrahamse
Victoria vd Veer
Nico v Slegtenhorst
Gert Wildvank
Sander Komijn
Baukje van Kooij
Rob Pleijsier
Ben Geers
Wim van Dongen
Kees Keuzenkamp

Functie
Voorzitter
Bestuur
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Voorzitter
Bestuur

Mark de Jong

Locatie manager

Kees van Dalen
Henk Hack
Marellie Schreurs
Robbert Bessems
Annemarie van Deelen

Wethouder
Beleidsmedewerker
Jur. beleidsmedewerker
Sportmakelaar
Buurtsportcoach

Rinke Loonstra/Marije Zwijsen
Gerda Weitkamp

Contact Houten
Voorzitter

Angelique van Soest
Marcel Hoeveman
Vincent Verhulst/ Ellen de Roos
Rob Verwaayen/Hans den Ouden
Jeroen Sopers
Miranda de Beer
Eef Custers
Gerard Bruning
Henk Brouwer
Thom van der Heijden
Erwin de Mare
Arnout Dijxhoorn
Detlef Geerlings
Raymond Roggekamp
Vincent Verstege
Han Bijleveld
Jan Willem van Linschoten
Stanley Walters
Peter Hermens
Adri Peek
Marco Maat
Berry van Duijn

Bestuur
Bestuur
Bestuur
bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Bestuur
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
voorzitter
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Voorzitter
Voorzitter
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter

