Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 22 september 2016, 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 8 december 2016)
1. Opening en vaststelling van de agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Verslagen
Conceptverslag bijeenkomst van 20 juni 2016:
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Lopende zaken
a. Gemeente:
- Sportvisie 2025/Realisatieplan: Karelle Villerius (gemeente Houten) licht toe, dat het realisatieplan
verder zal worden uitgeschreven, onder andere op basis van de ontvangen reacties in de schriftelijke
ronde. Ellen Arendse (gemeente Houten) wijst erop, dat aansluiting zoeken bij projecten in dit
realisatieplan voor sportverenigingen kansen biedt, omdat er vanuit het sociaal domein financiële
ruimte is, die ook voor sportverenigingen interessant kan zijn. Opgemerkt wordt, dat dit moeilijk te
rijmen is met de tendens van de afgelopen jaren om de financiële ruimte bij sportverenigingen juist
steeds meer af te bouwen (dit jaar ontvangen verschillende verenigingen voor de laatste keer de
afgebouwde subsidie).
Het aantal reacties uit de schriftelijke ronde was nogal mager. Hoewel er begrip is voor de werkdruk
bij de meeste sportbesturen dringt wethouder Kees van Dalen er op aan vanuit de sportverenigingen
bij dit proces toch meer inbreng te leveren. Van verschillende kanten wordt in antwoord daarop
voorgesteld om in voorkomende gevallen de vraagstelling te beperken tot een kort bericht, zodat dit
op een efficiënte manier tijdens een bestuursoverleg behandeld kan worden.
- Mulier onderzoek Ruimtebehoefte Sportaccommodaties. Voortgang: Kees van Dalen bedankt de
sportverenigingen voor de aangeleverde input en rapporteert, dat de inventarisatie van behoefte aan
sportaccommodaties is afgerond en zich in de fase van rapportage bevindt. Er is daarin ook gekeken
naar het ruimtegebruik van sportverenigingen buiten Houten. In aanvulling hierop merkt Atilla op voor
selectieteams ook incidenteel trainingsruimte buiten Houten te huren. WTC wijkt ook regelmatig uit
naar de Nedereindse Berg.
De rapportage wordt begin oktober in het college besproken. De presentatie van de bevindingen wordt
voor de volgende bijenkomst van Platform Sport Houten (8 december) geagendeerd, zodat kan
worden ingegaan op de conclusies van het college en er inbreng vanuit de sport mogelijk is voordat
behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt.
-Zwembad De Wetering na 2017. Voortgang: Het huidige contract met Optisport loopt eind 2017 af.
Voor het vervolg hierop start een nieuwe aanbestedingsprocedure. Dit betreft vooralsnog ook het
beheer van de sporthal. Voorafgaande aan de aanbesteding wil wethouder Kees van Dalen nagaan
hoe gebruikers een rol en/of inbreng kunnen spelen bij beheer en onderhoud van de accommodatie.
Hierover vinden nu gesprekken plaats met een aantal “natte sporten” en is o.a. een bezoek gebracht
aan het Batensteinbad in Woerden, waar burgers het beheer op zich hebben genomen.
De sporten waarmee gesproken is hebben toegezegd binnen enkele weken een factsheet te kunnen
leveren waarin hun wensen worden aangegeven, maar vooral ook wat de verenigingen te bieden
zouden hebben. In dit traject zullen ook Victum en evt. andere gebruikers nog betrokken worden.
Will Mossink (Platform Sport Houten) nodigt ook anderen met ideeën over ander onderhoud/beheer
van De Wetering uit om zich bij de gesprekken aan te sluiten. Zij kunnen zich bij hem aanmelden
(secretaris@platformsporthouten.nl ).
b. Sportpunt Houten:
- Vertrouwenspersoon: Sportpunt Houten heeft naar aanleiding van de Verenigingsmonitor het thema
Veiligheid opgepakt. In dit kader heeft Sportpunt Houten in het najaar de mogelijkheden onderzocht
om een netwerk op te zetten van een Vertrouwenspersoon (VP) en Vertrouwenscontactpersonen
(VCP). (zie planning in bijlage 3 bij he verslag van 20 juni jl).
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Het viel op, aldus Claudia van Mechelen (Sportpunt Houten), dat informatie hierover moeilijk op de
websites van verenigingen is terug te vinden. Claudia verzoekt de verenigingen daarom informatie
hierover alsnog rechtstreeks aan haar door te geven( via Claudia@sportpunthouten.nl )
Er was ook contact met het Sociaal Team om te kijken welke rol het Sociaal Team hierbij zou kunnen
spelen. Conclusie hieruit is, dat het Sociaal Team niet kan voorzien in aanstelling van een VP’er.
- Introductie Liesbeth Swartjes, coördinator Sociaal Team: Naar aanleiding van het contact van
Sportpunt Houten inzake de Vertrouwenspersoon nam het Sociaal Team ook kennis van het bestaan
van het Platform Sport Houten en maakt hier graag nader kennis mee.
De bedoeling van het Sociaal Team is om verbinding tot stand te brengen tussen alle partijen die in
het Sociaal Domein voor elkaar relevant kunnen zijn. Na een periode van voornamelijk naar binnen
kijken is er in het team nu ruimte om zich te richten op contacten met onder meer onderwijs en sport.
Sportverenigingen zullen niet direct in verbinding hoeven staan met het Sociaal Team. Het Sociaal
team zal de vertrouwenspersonen voeden in het netwerk en meedenken in casuïstiek en onderwerpen
als; signaleren van kindermishandeling, meldcode, verwijsindex etc. Belangrijk voor de verenigingen
om wel te weten van het bestaan van het Sociaal Team. Dit team van mensen kan ondersteunen in
meervoudige en complexe problemen bij kinderen, ouderen en binnen gezinnen Vaak is er sprake van
een combinatie van opvoedvraagstukken, psychiatrie, geestelijke en/of lichamelijke beperkingen,
problematiek op gebied van wonen, werken, financiën etc. Voor vragen; algemeen mailadres Sociaal
Team: info@sociaalteamhouten.nl of Liesbeth Swartjes (inhoudelijk coördinator)
liesbeth.swartjes@sociaalteamhouten.nl; 06-46874471).
- Convenant Alcohol en Sport: Robbert Bessems, sportmakelaar Sportpunt Houten, stelt vast, dat de
meeste sportverenigingen sinds ondertekening van het Convenant Alcohol en Sport (medio 2015)
goed bezig zijn met verschillende initiatieven. Sportpunt Houten heeft inmiddels een “starterskit”
samengesteld om verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht te kunnen brengen. De eerste kits
zijn al uitgedeeld. De andere verenigingen ontvangen de kit de komende weken. De kit wordt
geëvalueerd, zodat de inhoud ervan desgewenst kan worden aangevuld/aangepast.
Robbert Bessems memoreert ook een masterclass van Dr. Van de Lelie op 9 november. In deze
bijeenkomst bij Taurus zal Dr. Van de Lelie ingaan op het effect van alcohol op het jonge brein. Naast
bestuursleden zijn hierbij trainers, maar ook ouders van harte welkom. Toegang is gratis. Het aantal
plaatsen is beperkt (70 personen). Aanmelding via annemarie@sportpunthouten.nl wordt dringend
aanbevolen.
- Vrijwilligerscentrale: Margreet Rijgersberg, coördinator Vrijwilligerscentrale, nam deze week
afscheid. Haar opvolger is Jessica de Lange. Jessica komt langs bij de volgende bijeenkomst van
Platform Sport Houten. In reactie op de vraag naar ervaringen met de Vrijwilligerscentrale blijken
verschillende sportbestuurders deze niet te kennen en niet te weten, dat zij bij de vrijwilligerscentrale
ook hun vacatures kunnen plaatsen, zowel voor bestuurders als voor huishoudelijke klusjes binnen de
vereniging. Informatie over de vrijwilligerscentrale staat op www.vrijwilligershouten.nl of is te vinden
via http://www.hulpwijzerhouten.nl/actief-zijn-en-meedoen.
Robbert Bessems attendeert op de Vrijwilligersacademie. De Vrijwilligersacademie biedt ook voor de
sport interessante cursussen aan! Sportpunt Houten vermeldt deze regelmatig in de Nieuwsbrief.
- Onderzoek Jeugdbehoudende sportvereniging: Sportpunt Houten nam samen met JOGG ook
initiatief om na te gaan hoe jongeren beter aan verenigingen zijn te binden. Er zijn voorbeelden uit
andere gemeentes waarbij dit goed lukt. Onderzoek hiernaar vindt de komende tijd plaats. Robbert
roept op goede ideeën hierover met hem te delen (via sportmakelaar@sportpunthouten.nl )
AH- sportweken: Sportpunt Houten was verrast door deze landelijke actie van AH. Er is veel gebruik
van gemaakt. Blijkbaar heeft “gratis!” een wervende werking. Sportpunt Houten zal nagaan hoe de
succesfactoren van deze pilot ook voor de eigen projecten kunnen worden ingezet.
Opgedane ervaringen met deze pilot worden doorgegeven aan NOCNSF.
Open Deuren Route: Sportpunt Houten organiseert tijdens de Nationale Sportweek (19 tot 26
september) een Open Deuren Route, in plaats van of naast de Activiteitenmarkt: Er zijn veel
aanmeldingen van verenigingen die hun deuren openzetten om belangstellenden met sport te laten
kennismaken. Robbert Bessems bedankt alle aanbieders voor hun enthousiaste inzet. Binnenkort
vindt evaluatie plaats.
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Ouders Actief: José van Laarhoven (Sportpunt Houten) verhaalt enthousiast over dit nieuwe project,
dat deze week van start gaat: In drie sportparken kunnen ouders gedurende 10 weken gelijktijdig
sporten als hun kind aan het sporten is. Er worden daarvoor andere sporten aangeboden, dan de
kinderen zelf doen. Het is erg leuk om te ervaren, dat veel aanbieders hieraan meedoen.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Sportpunt Houten zet regelmatig trainers van verenigingen in bij
projecten binnen de kinderopvang. De kinderopvang vereist hierbij een VOG. José van Laarhoven
(Sportpunt Houten) zal via de nieuwsbrief aangeven hoe bij de aanvraag hiervan het beste te werk
kan worden gegaan. Vragen kan je ook rechtstreeks aan haar voorleggen (jose@sportpunthouten.nl)
Sportgala 2016: Jolijn Hoek – van de Giessen (Sportpunt Houten) kondigt het volgende sportgala aan.
Dit vindt plaats op 6 februari 2017. Het lijkt ver weg, maar zij roept toch alvast op om erover na te
denken wie voor de verschillende sportprijzen aangemeld kunnen worden.
c. Sportverenigingen:
- Victum: Hield tijdens de Nationale Sportweek (19 – 26 september) een sportdag voor kleuters,
samen met ROC-leerlingen en eigen vrijwilligers. Was druk bezocht: 400 kleuters!
Victum ontving ook een financiële bijdrage van Sportfonds Houten om de komende jaren steeds op 2
scholen per jaar korfbalpalen te plaatsen om zo het spelen van korfbal te stimuleren.
- WTC: Organiseert op 24 september in de Week van het Hospice opnieuw de jaarlijkse Kromme Rijn
Toertocht. HSSV doet hieraan ook mee.
SV Houten: Wethouder Kees van Dalen wijst op het initiatief van SV Houten om “Walking Football”
aan te bieden aan. Deze vorm van voetbal is geschikt en leuk voor personen ouder dan 55 jaar.
d. Sportfonds Houten:
Will Mossink, penningmeester/secretaris Sportfonds Houten, kondigt aan, dat Sportfonds Houten
gedurende de maand oktober weer openstaat voor nieuwe aanvragen. Voorbeelden van toekenningen
van Sportfonds Houten zijn te vinden op: http://www.sportfondshouten.nl/toekenningen

4. Economische verzelfstandiging sportverenigingen/Reclame in Accommodaties
Op 9 november 2015 vond een inventarisatie plaats van belemmeringen voor verdere economische
verzelfstandiging van sportverenigingen. Tijdens de bijeenkomst van 25 april jl. is een plan van
aanpak gepresenteerd. Een eerste project uit dit plan betrof de Commerciële Verkoop. Hierover is
tijdens de vorige bijeenkomst van Platform Sport houten gerapporteerd. Als tweede project wordt dit
kwartaal de regelgeving inzake reclame in sportaccommodaties aangepakt. Hierover ontvingen de
sportverenigingen samen met de agenda een mail met vragen en een notitie. Marellie Schreurs
(gemeente Houten) ontvangt hierop graag antwoorden van de sportverenigingen. Allerlei varianten
voor de invulling zijn bespreekbaar. Marellie stelt voor deze binnen 6 à 8 weken via de secretaris terug
te sturen, zodat de resultaten verder besproken kunnen worden tijdens de volgende bijeenkomst.
Opgemerkt wordt, dat het goed is, dat dit onderwerp verder wordt uitgewerkt, maar dat het voor veel
sportverenigingen vooral een probleem is om sponsors te kunnen vinden. Hierbij wordt de tip gegeven
niet alleen te kijken naar sponsors die de vereniging willen sponsoren, maar ook te kijken naar meer
algemene bedrijven die misschien wel een reclame in een sporthal willen plaatsen.
Commerciële verkoop bij sportevenementen: Marellie Schreurs (gemeente Houten) heeft naar
aanleiding van een suggestie tijdens de vorige bijeenkomst nagezocht of afgezien kan worden van
melding van verkoopactiviteiten. Dat kan. Melding is niet verplicht. Dit kan wel zo worden als er
klachten ontstaan.
Op verzoek is het Geluidsonderzoek De Groene Hoon (De Meerpaal) van het geplande 4e kwartaal
naar het 3e kwartaal vervroegd. De metingen zijn inmiddels uitgevoerd (op 2 juli). De geluidsnormen
werden gevoelsmatig misschien wel, maar feitelijk niet overschreden. Conclusie is, dat voor dit
geluidsniveau geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. De rapportage is bijna klaar en wordt
binnenkort gepubliceerd.
Het herbezien van de Licht- en geluid ontheffing zal in het eerste kwartaal 2017 gebeuren.

Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 22 september 2016
3

5. Rondvraag
Mark de Jong (Zwembad De Wetering): Vermeldt verheugd, dat op de laatste (warme) openingsdag
van het zwembad het uitzonderlijke aantal van 700 bezoekers aanwezig was.
Gerard Bruning (HSSV): informeert naar de toepassing van de U-pas in Houten. Hij ontvangt hierover
toelichting van Sportpunt Houten (zie ook: http://www.sportpunthouten.nl/bewegen-inhouten/jeugdsportfonds-u-pas) .
Peter van der Wens (Platform Sport Houten): Deelt mee, dat met Hellas gezocht wordt naar
mogelijkheden voor een atletiekvoorziening in Houten. Een brede, grootschalige atletiekvoorziening is
niet haalbaar. De focus is nu gericht op een haalbare voorziening voor jongeren onder 14 jaar.
Sluiting, om 21.00u, waarna informele afsluiting.
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Verenigingsbesturen van:
Atilla Houten
BV Houten
HSSV
KV Victum | War Child
OWSV Hi-Dive
VC Houten
Voetbalvereniging Schalkwijk
WTC Houten
Andere sportaanbieders:
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