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Bijeenkomst van 12 maart 2018, 19.30 – 21.00 uur 
Locatie: Multifunctionele ruimte bij Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, Houten 

 
Verslag (voorlopige versie, vast te stellen bij de eerstvolgende bijeenkomst) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Om 19.30u. 
  
2. Verslagen 
 
Conceptverslag bijeenkomst van 30 oktober 2017: 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
Conceptverslag bijeenkomst van 31 januari 2018: 
- Ad 3. Beoordeling verdeelcriteria, 4e gedachtestreepje: Taurus vindt uitgangspunt 3 én 4 belangrijk. 
- Ad Bijlage 1. Deelnemerslijst: De penningmeester van Atilla Houten is Angelique van Soest. 
Het verslag wordt met deze aanpassingen vastgesteld. 
 
3. Accommodatiebehoeften/verhuurbeleid 
Op 31 januari vond een extra bijeenkomst plaats over verdeling van beschikbare sportaccommodatie. 
Die bijeenkomst ging over de hanteerbaarheid van de verdeelcriteria. De deelnemers zagen geen 
andere mogelijkheden voor de huidige criteria. Aan PBA is wel meegegeven opnieuw te kijken naar 
het huidige beleid om reserveringen terug te mogen geven.  
Tijdens het overleg van 31 januari is een vervolgbijeenkomst afgesproken. Tijdens die 
vervolgbijeenkomst zal beoordeeld worden of er binnen de feitelijke reserveringen nog een slag valt te 
maken, waardoor ruimtes nog efficiënter benut kunnen worden. Deze bijeenkomst vindt in de loop 
van de maand april plaats. Voordat de reserveringen voor het nieuwe seizoen (in mei) ingediend 
moeten worden, zodat hier nog rekening mee kan worden gehouden. 
Bij deze bespreking zal voor het eerst ook het aanbod van De Wetering worden meegenomen, 
evenals de evt. inzetbaarheid van accommodatie van Trimaran. 
 
Dick Jansen (Atilla) merkt op, dat hij een vervolg mist op zijn voorstel om ook voor- en nadelen van 
een blaashal verder te bekijken. Gerrie van Wanrooij (HC Houten) antwoordt, dat hij niet van dit 
voorstel op de hoogte was, maar dit graag verder uit te willen zoeken.  
 
Tijdens de bijeenkomst van 31 januari jl. bood Rob van de Berg (VSG) een bijeenkomst aan over de 
Open Club. De aanwezigen verwachten niet, dat een dergelijke bijeenkomst het gebrek aan 
zaalruimte bij het huidige accommodatieaanbod kan oplossen. Wel kan het nieuwe argumenten naar 
voren brengen om meer ruimte te kunnen bepleiten.  
  
4. Politiek sportcafé 
Op 15 februari jl. vond een politiek sportcafé plaats met vertegenwoordigers uit de politiek. De 
aanwezige politici waren zeer enthousiast en vonden de bijeenkomst zeer informatief. Helaas viel 
vertegenwoordiging vanuit de sport tegen en zijn kansen gemist voor eigen vragen. 
Hoewel de aanwezige politici en ook de verkiezingsprogramma’s over sport veelbelovend lijken licht 
Dick Jansen (Atilla) toe na eerdere ervaringen met de politiek niet veel meer te verwachten: Al jaren 
wijst de sport op te kleine bergingen, te kleine zaalafmetingen, het gebrek aan tribunes in sporthallen 
en op het gebrekkig onderhoud. Ook meepraten over nieuwbouw is nooit goed verlopen. 
Aangevuld wordt, dat er vanuit de politiek ook weinig belangstelling is voor goede prestaties en dat de 
gemeente niet echt achter topsport staat. 
Geopperd wordt om voor de nieuwe gemeenteraad een lijst met concrete wensen op te stellen. 
Bijvoorbeeld om ook concreet aan te geven wat de sport van de politiek verwacht als het over topsport 
gaat. Hiervoor wordt verwezen naar Utrecht, waar de sport een 12-puntenlijst heeft opgesteld (zie 
bijlage 2 bij dit verslag). Het presidium maakt een voorstel hoe dit aan te pakken. 
 
5. Economische zelfstandigheid sportverenigingen 
Op 9 november 2015 vond inventarisatie plaats van belemmeringen voor verdere economische 
verzelfstandiging van sportverenigingen. Hierop volgden verschillende maatregelen. Deze 
maatregelen zijn geresumeerd in een afsluitende notitie (verspreid bij de agenda van deze 
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bijeenkomst). Na een korte toelichting op enkele punten uit de notitie (reclame in de zaal, commerciële 
verkoop bij sportevenementen) wordt vastgesteld, dat e.e.a. hiermee afdoende is afgehandeld. 
 
6. Werkplan Sportpunt Houten 
De werkzaamheden van Sportpunt Houten worden jaarlijks in overleg met de gemeente Houten 
afgesproken en vastgelegd in een Werkplan. Tijdens bijeenkomsten van Platform Sport Houten kan 
het Werkplan aan de deelnemers worden toegelicht en kunnen aanvullende wensen naar voren 
worden gebracht. Eventuele wensen kunnen desgewenst verwerkt worden in het werkplan van de 
volgende periode. Het volgende werkplan wordt eind 2018 vastgesteld. 
Het tevoren toegestuurde werkplan geeft geen aanleiding tot vragen of wensen.   
 
7. Lopende zaken 
a. gemeente: 
- Pilot schooltoernooien: De Gemeente start een pilot. Eind 2018 wordt op basis van de resultaten 
beoordeeld of een structurele regeling mogelijk is. Tijdens de pilot krijgen alle schoolsporttoernooien 
die voorkomen op de lijst van Sportpunt Houten een korting van 50 % op de accommodatiehuur. 
 
b. Sportpunt Houten: 
- Personele bezetting: Jolijn Hoek – van de Giessen is terug van zwangerschapsverlof. 
- Workshops:  Sportpunt Houten organiseert samen met BDU (’t Groentje) 28 maart een workshop 
Persberichten Schrijven. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
- Jeugdsportfonds: Jeugdsportfonds fuseert met Jeugdcultuurfonds en gaat verder als “Jeugdfonds”. 
Aan de werkzaamheden/toekenningen verandert niets. Sportpunt Houten blijft Houtense sponsors 
voor het fonds werven. 
Voor schoolzwemmen is een apart budget beschikbaar gesteld. Hiervoor kunnen bij het 
Jeugd(sport)fonds afzonderlijke aanvragen worden ingediend. 
In 2017 waren er 75 toegekende aanvragen. 
Door John van Ditmarsch (Go Swim) wordt opgemerkt, dat de ervaring is, dat het niet eenvoudig is om 
voor een toekenning in aanmerking te komen. 
 
Naar aanleiding van een vraag over de bekendheid van Sportpunt Houten merkt Annemarie van 
Deelen (Sportmakelaar) op, dat misschien niet zozeer Sportpunt Houten als wel de projecten van 
Sportpunt Houten veelal wel bekend zijn. Zij vraagt zich hardop af of bekendheid van de organisatie 
hierachter wel noodzakelijk is. Ondertussen werkt Sportpunt Houten goed aan zichtbaarheid door de 
samenwerking die met BDU is aangegaan: ’t Groentje besteedt zeer regelmatig aandacht aan 
Sportpunt Houten en haar activiteiten. 
 
c. Sportverenigingen (lopende zaken en rondvraag): 
- Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons: Marc Hollman informeert naar de gevolgen van de 
nieuwe privacywetgeving op bijvoorbeeld de ledenadministratie van sportverenigingen.  
Sportpunt Houten verzorgt hier nog handzame instructie over. Op Sport.nl is meer informatie te 
vinden. 
- Hellas Houten: Ninke Loonstra deelt mee, dat het bestuur van Hellas Utrecht heeft ingestemd met 
groei en verzelfstandiging van Hellas Houten (nu nog een afdeling van Hellas Utrecht).   
 
 
8. Rondvraag 
Zie 5 c. 
 
 
    
Sluiting, om 21.15u, waarna informele afsluiting. 
 
  



Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 12 maart 2018 - concept 
 3  

Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houtend.d. 12 maart 2018 

Deelnemerslijst 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

Atilla Houten Dick Jansen Bestuur 

BV Houten Leonie Rietveld Bestuur 

GoSwim John van Ditmarsch Voorzitter 

Hellas Houten Ninke Loonstra Voorzitter 

Hockeyclub Houten Gerrie van Wanrooij Voorzitter 

HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

Nieuwegeinse Golfclub Carel Mooijen secretaris 

St. Sportieve Recreatie Ria v Dixhoorn Bestuur 

Voetbalvereniging  ’t Goy Erna Venema Voorzitter 

Volleybalvereniging Taurus Wim van Dongen Bestuur 

Andere sportaanbieders   

Racketcentrum Houten Marijn Koot Eigenaar 

Gasten   

Gemeente Houten Ellen Arendse  Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Marellie Schreurs Beleidsmedewerker 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Combinatiefunctie 

Presidium   

Platform Sport Houten Peter van der Wens Voorzitter 

Platform Sport Houten Will Mossink Secretaris 

Afwezig, met kennisgeving   

Handbal Houten Renk Vermeulen Voorzitter 

TC Atalanta Rob Matser Voorzitter 

TV De Doordraaiers Herman Kraaij Voorzitter 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 

Yogacentrum Amadorra Tina Hiddema Eigenaar 

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Afwezig, zonder kennisgeving   

BC De Woodpeckers Jeroen de Wildt Voorzitter 

Beach Houten Vincent Verhulst / Ellen de Roos Bestuur 

Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen / Hans den Ouden Voorzitter 

Dartsvereniging Houten Jeroen Sopers Voorzitter 

Delta Sports ‘95 Martin Boere Bestuur 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

HSSV Gerard Bruring Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Thom vd Heijden / Marijn Meijer Voorz. /Secr.  

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp voorzitter 

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings Voorzitter 

Reddingsbrigade Tripduikers Raymond Roggekamp Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

SV Houten Nico van Slegtenhorst Bestuur 

Taekwondo vereniging Taekyon Jan Willem v Linschoten Voorzitter 

TC Houten  Stanley Walters Voorzitter 

TV SET Adri Peek Penningmeester 

VC Houten Rob Pleijsier Voorzitter 

Voetbalvereniging  Schalkwijk Ton Vernooij Voorzitter 
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Bijlage 2 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten d.d. 12 maart 2018 

Bron: www.sportutrecht.nl 
 

05-02-2018  

Utrechts Sportakkoord 

 

De Utrechtse politiek wil de komende jaren flink investeren in de sport. Er komen 
sporthallen en kunstgrasvelden bij en de wachtlijsten (bij bijna vijftig verenigingen in de 

stad) worden weggewerkt. Over de volle breedte zijn de partijen in de Utrechtse 
gemeenteraad het eens dat sport onder het nieuwe college wordt opgewaardeerd. 

Dat bleek tijdens het jaarlijkse Politiek Sportcafé van de VSU op vrijdag 2 februari bij Desto. Het 
werd een Goed Nieuwsshow voor de sport. Kandidaten van acht partijen overtroefden elkaar met 
mooie toezeggingen. Stephan Oost (Stadsbelang) wil zonder meer extra geld voor de sport zien, 
nog los van de groei van de stad. Dimitri Gillissen (VVD) sprak van 'significant veel geld' en keuzes 
vóór de sport in de stadsbegroting. Geld voor de sport dat dus ten koste gaat van andere zaken in 

de stad. Tim Schipper (SP) noemde al zijn gewenste bedrag: 'Twee miljoen euro.' 

Schepje bovenop 

Die opgelaaide liefde van de Utrechtse politiek voor de sport betekent een breuk met de afgelopen 
vier jaar, waarin geen extra geld beschikbaar kwam. Sterker, er werd gekort. Met de 

gemeenteraadsverkiezingen in zicht (21 maart) lijkt alles anders. In de verkiezingsprogramma's 
van alle partijen is al aandacht voor de wachtlijsten, voor de komst van een roeibaan in polder 
Rijnenburg en voor uitbreiding van sportaccommodaties. Tijdens het Politiek Sportcafé werd er nog 
een schepje aan toezeggingen bovenop gedaan. 

Een vraag over het tekort aan zwemwater voor verenigingen, ontlokte bij Sander van Waveren 
(CDA) de uitspraak dat het 'halve zwembad' dat nu in Leidsche Rijn vervangen moet worden voor 
een tropisch zwemparadijs met bovendien een wedstrijdbad. Jesper Rijpma, presentator van de 

avond, zei zich even als Oprah Winfrey te voelen: 'U vraagt meer zwemwater? Hier is uw 
zwemparadijs.' 

Utrechts sportakkoord 
De Utrechtse sport herinnert zich nog al te goed dat ook aan de vooravond van de verkiezingen 
voor de gemeenteraad in 2014 een raadsbrede meerderheid zich uitsprak voor extra geld voor de 

sport. Dat gebeurde ook tijdens zo'n debat. Toen na de verkiezingen het collegeakkoord er lag 
bleek de sport vergeten. Niks extra geld. De sport werd zelfs nog verder gekort. Wethouder Paulus 
Jansen (SP) ontving tijdens het sportcafé lovende woorden voor zijn werk in de afgelopen jaren, op 
het stadhuis speelde de sport een ondergeschoven rol. 

Politieke partijen in Utrecht - met name collegepartijen GroenLinks, D66, VVD en SP - hebben in de 
komende maanden dus iets te bewijzen als het gaat om het nakomen van verkiezingsbeloftes. Als 

ware het een bewijs van goede wil, kwam aan het einde van de avond de politiek zélf met het 
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Utrechtse Sportakkoord. Op initiatief van Has Bakker (D66) en met medewerking van Sander van 

Waveren (CDA) werd een elftal actiepunten gepresenteerd waar acht politiek partijen hun akkoord 
aan hebben gegeven. Student en Starter, PvdA, CDA, D66, VVD, SP, Stadsbelang en GL plaatsten 
tijdens het Politiek Sportcafé hun handtekening onder dat akkoord. 

Actiepunten 
In het sportakkoord is aandacht voor vrijwilligers, betaalbaarheid van de sport, roeiwater, 
duurzaamheid, zelfbeheer van accommodaties en de openbare ruimte. Veruit het belangrijkste is 
echter omschreven in actiepunt één over het wegwerken van de wachtlijsten en extra budget voor 
meer accommodaties. Daarmee is tot 2030 al een slordige 20 miljoen euro gemoeid. Het 
sportbudget moet volgens het akkoord meegroeien met de snelle stijging van het inwonertal van 

de stad. 

GroenLinks zette geen handtekeningen onder het negende punt over de samenhang tussen top- en 

breedtesport en het streven om eens per vier jaar gastheer te zijn van een internationaal 
sportevenement. Zo ziet GL de 1,3 miljoen euro die zijn gereserveerd voor de Vuelta in 2020 liever 
direct besteed aan de Utrechtse sport. Aan kunstgrasvelden bijvoorbeeld, zoals Floor de Koning 
aangaf. Aan het einde van de avond bleek dat van de honderd aanwezigen uit de Utrechtse sport 
deze dame aanwees als winnaar van het sportdebat. 

© Tekst: Pim van Esschoten 

Klik hier voor het Utrecht Sportakkoord 

Lees hier het artikel in het AD UN over het Politiek Sportcafé 2018 - Utrechts Sportakkoord. 

Bekijk hier overzicht partijprogramma's met betrekking tot sport (laatste update 26/1/2018) 

 

http://www.sportutrecht.nl/sites/default/files/uploads/PDFbestanden/Diversen/Utrechts%20Sportakkoord%20GR2018.pdf
https://www.ad.nl/utrecht/meer-geld-voor-sport-en-een-keer-per-jaar-een-groot-evenement-in-utrecht~a40c826e/
http://www.sportutrecht.nl/sites/default/files/uploads/overzicht%20partijprogrammas_1.pdf

