
Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 12 april 2007, 19.30 – 22.00 uur

Zwembad De Wetering, Hefbrug 3, Houten

Verslag (definitieve versie, vastgesteld op 5 juli 2007)

1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst en bedankt Marco van 
Leeuwen, beheerder van Zwembad De Wetering voor de geboden gastvrijheid. Ook verwelkomt hij 
Jacques Koole, ter toelichting op de Megasportdag, en richt hij een woord van welkom aan de wethouder 
Financiën, Willy Wagenmans, en aan de wethouder Sport, Jan Koudijs.
Op verzoek van Jacques Koole volgt het agendapunt Megasportdag direct na de opening.

2. Megasportdag (2mei 2007, 10.00u – 16.00u.)
Jacques Koole van RCHC licht toe, dat de inrichting van de locatie dit jaar anders zal zijn: gezelliger en de 
verschillende onderdelen van het aanbod dichter bij elkaar. Waar afstanden moeten worden overbrugd is 
meer aandacht besteed aan overbruggende activiteiten en ook bewegwijzering.
Mits tijdig gemeld kunnen deelnemers een beroep doen op de inzet van CIOS-studenten.
Verder kan materiaal bij Delta Sports worden opgeslagen. Wel tevoren aanmelden.

Ton van der Ham wijst erop, dat de jonge Skate-vereniging geen capaciteit heeft voor een bijdrage aan het 
programma-onderdeel “Skatemania”. Dit onderdeel blijkt zelf over voldoende capaciteit te beschikken. 

3. Mededelingen
� Judo Groot Houten: De vereniging traint en speelt in de kleine zaal van Den Oord. Men ervaart het 

bevorderen van binding tussen de leden (ouder dan 12 jaar) als een probleem, vanwege het ontbreken 
van een eigen honk. Rondgevraagd wordt of er misschien iets gecombineerd kan worden met een 
vereniging met een vergelijkbaar probleem.

� Handbalvereniging Houten:  Het aantal jeugdleden (12 -18 jaar) groeit. Er is dringend behoefte aan 
extra veld- en zaalruimte.

� Skate- en schaatsvereniging Houten: Binnen enkele dagen is de vereniging formeel een feit.

� VC Houten: Sportzaal De Slinger veroorzaakt blessures, vanwege onvoldoende vloerdemping. VC 
Houten vraagt via de aanwezige wethouder Sportzaken hier vanuit de gemeente serieus aandacht aan 
te besteden.

� Taurus: In het Nederlands Kampioenschap van het afgelopen weekeinde heeft de Taurus-jeugd 
goede resultaten gehaald met 2 x 2e plaats, een 3e en 4e plaats. Dit betreft de beste 
verenigingsteams van Nederland in 4 leeftijdscategorieën, jongens en meisjes. Dames-1 gaat volgend 
seizoen in de nieuw opgerichte B-league spelen (onderste helft van de eredivisie).
Bij Sporthal de Kruisboog komen twee beachvolleybalvelden. Voor een goed beheer vraagt Taurus 
deugdelijke afrastering hiervan. 

4. Verslagen
De verslagen van de 5e bijeenkomst van 13 november 2006 en de 6e (extra) bijeenkomst (over het 
Subsidiebeleid) van 24 november 2006 worden zonder opmerkingen definitief vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:
Agendapunt 6. Tarieven: Gevraagd wordt naar de realisatie van de tariefsverlagingen voor de gebruikers 
van commerciële accommodaties. Wethouder Jan Koudijs gaat hier bij het volgende agendapunt verder op 
in.

Correspondentie: 
Will Mossink verspreidt een overzicht van de post die sinds de laatste bijeenkomst van Platform Sport 
Houten is ontvangen en verzonden (bijlage 2 bij dit verslag).

pagina 1 van 5Platform Sport Houten - Verslag van 12 april 2007

2-7-2018



Er wordt toelichting gevraagd op de correspondentie over een garantiebijdrage van Platform Sport Houten 
aan de website van Houten.com. Platform Sport Houten is hierover in gesprek met SDHG en heeft een 
financiële bijdrage (uit het budget verenigingsondersteuning) afhankelijk gesteld van de aanschaf van 
nieuwe programmatuur voor deze site (CMS). Dit wordt nog voor de zomer operationeel. Daarna kan 
binnen een “sportportaal” worden ingericht. Dit sportportaal moet de plek worden waar in de toekomst alles 
over sport in Houten te vinden is (o.a. een evenementenkalender). Over de redactievoering wordt overlegd 
met Sportservice Midden Nederland. Onderhoud/beheer omvat vooral verwijzingen naar eigen sites van de 
sportverenigingen en kan SDHG verzorgen. 

5. Sportnota
Wethouder Jan Koudijs licht toe dat de gemeente bij de voorbereidingen van de sportnota behoefte heeft 
aan nader overleg met Platform Sport Houten. Peter van der Wens en Will Mossink zijn hiervoor 
uitgenodigd.
Er is al onderzoek gedaan, waarin de meeste verenigingen hun wensen inmiddels konden inbrengen. Het 
nader overleg gaat over een geschikte vorm voor de totstandkoming van de definitieve sportnota. 

Naar aanleiding van de bij de behandeling van de Verslagen gestelde vraag deelt wethouder Koudijs mee, 
dat er middelen zijn voorzien om voor de tarieven van commerciële sportaccommodaties vergelijkbare 
verlagingen te kunnen bieden. Realisatie verkeert nu in stadium van afronding.

6. Subsidiebeleid
Wethouder Willy Wagenmans licht toe, dat de nota van uitgangspunten voor het gewijzigde subsidiebeleid 
op 3 april door de gemeenteraad is goedgekeurd en nu wordt omgezet in een nieuwe subsidieverordening. 
Deze nieuwe verordening is vanaf 1 januari 2007 van kracht. Vanaf 1 januari 2008 worden de nieuwe 
regels daadwerkelijk op de subsidieverlening toegepast.

Het jaar 2008 wordt een overgangsjaar, waarin wel met de nieuwe aanvraag wordt gewerkt, maar waarbij 
de hoogte van de subsidie nog dezelfde kan zijn als in 2007.  Bij verdere groei van het aantal jeugdleden is 
er geen volume-indexering. Stijgt het aantal jeugdleden in 2007 erg hard, dan zal hier wel afzonderlijk over 
besloten worden.

Pas als de sportnota er is wordt duidelijk waarop de subsidies voor sport zich kunnen richten. Voor 2009 
zullen de subsidieregels op basis van de sportnota verfijnd worden.
Als een vereniging eerder geen aanvraag voor jeugdsubsidie heeft gedaan, dan is er voor de hoogte van 
de subsidie geen referentiekader. De gemeente heeft hiervoor extra ruimte en wil in eerste instantie 
proberen dan in goed overleg tot een oplossing komen.

Wethouder Wagenmans onderstreept, dat de gemeente ernaar streeft om de administratieve belasting 
voor de sportverenigingen zo minimaal mogelijk te maken. Omdat het vaak om geringe bedragen gaat is 
de aanvraagprocedure voor sportverenigingen zo simpel mogelijk opgezet. Er wordt een handleiding 
gemaakt die je kunt gebruiken als kapstok voor het opstellen van de subsidie-aanvraag. 

De sportverenigingen moeten wel nadenken over de doelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, maar 
dit hoeven geen lange verhalen te zijn: De gemeente verspreidt een overzicht van beleidsdoelen waarop 
kan worden aangesloten. Het is voldoende als de sportvereniging verwijst naar het beleidsdoel waarbij de 
aanvraag het beste past.

Op 25 april 2007 organiseert Gemeente Houten een toelichtende bijeenkomst voor alle sportverenigingen. 
Later kunnen sportverenigingen hun vragen ook nog aan Annelies Krikke stellen.

7. Jeugd en Sport-projecten
Sander Brugmans Sportservice Midden Nederland) licht de stand van zaken toe van de verschillende 
projecten (zie ook de korte toelichting in het verslag van 13 november 2006).

1. Beweegmanagement: nog in voorbereiding.
2. Trainers voor de klas: Hiermee zijn inmiddels verschillende basisscholen en 9 sportverenigingen 

bezig. Eind april wordt een laatste mailing rondgestuurd.
3. Sportieve VO-school: Nog geen activiteiten.
4. Jeugdbehoudende sportverenigingen: Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar. 

Belangstellende verenigingen kunnen dit kenbaar maken aan Sander.
5. Jeugdsportfonds: Wordt binnenkort officieel gelanceerd. Er is budget voor maximaal 13 kinderen. 

Aanvraag wordt niet door betrokkene zelf gedaan, maar loopt via school en welzijnswerk.
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6. Jeugdsportpas: Wordt eind april afgesloten. Was een heel groot succes: 300 kinderen namen deel. 
Dit jaar meldden zich meer deelnemers als lid bij een vereniging aan dan in 2006.

7. Buurtsport: het werkplan is nog in opbouw. Hierin worden acties opgenomen als: “sport en 
risicojeugd (actie rond rondhangjeugd op Kruisboog), gele bus op Megasportdag en diverse 
(zomer-)activiteiten rond de Rietplas. Sportverenigingen kunnen Stichting Enter ook zelf bij hun 
initiatieven betrekken rond buurtsportactiviteiten.

Naar aanleiding van het laatste project attendeert Dick Jacobs op de al eerder aangekaarte problematiek 
met rondhangjongeren bij de Stenen Poort. Sander Brugmans zal samen met Enter hierover nader overleg 
hebben met Dick Jacobs.

8. Workshops 2007
Een rondvraag onder de sportverenigingen geeft aan, dat er bij de verenigingen vooral belangstelling 
bestaat voor een workshop over het thema EHBSO, al dan niet gekoppeld aan een workshop over 
blessure-preventie. Dit wordt ook door de aanwezigen bevestigd. Enkele verenigingen hebben zelf strikte 
voorwaarden over aanwezigheid van EHBO-geschoolden bij hun activiteiten.
De belangstelling gaat uit naar een workshop aan het begin van het nieuwe seizoen. Voor de meeste komt 
dit neer op een workshop rond eind september.
Sportservice Midden Nederland gaat deze workshop voorbereiden.

Desgevraagd is er weinig belangstelling voor een workshop over Alcoholbeleid. Het lijkt wel zinvol eens in 
kaart te brengen hoe e.e.a. bij verschillende verenigingen geregeld is en op basis hiervan eventueel een 
thema-avond of workshop te organiseren. 

9. Wat verder ter tafel komt
� Vergunningenbeleid: Dick Jacobs spreekt zijn verbazing uit over de strikte regels die de gemeente 

hanteert bij het gebruik van de sportkantine buiten sportevenementen, vooral als je dat afzet tegen de 
taak van sportverenigingen om jeugd op te vangen. Als voorbeeld noemt hij de afwijzing van een 
vergunning voor het kampioensfeest. Hem lijkt hierover wel een workshop zinvol. Dit onderwerp was 
ook ingebracht door Peter van Oort die bij HC Houten vergelijkbare ervaringen had. Andere 
aanwezigen beamen de onduidelijkheid van de regels rond vergunningen voor evenementen.
Men besluit hiervoor een afzonderlijke bijeenkomst van Platform Sport Houten te organiseren en 
hierbij een gemeentelijke deskundige uit te nodigen.

� Seksueel misbruik/Verklaring omtrent gedrag: Lykke Kluen geeft aanvullende informatie over de 
eerder binnen Platform Sport Houten hierover verspreide informatie: Als je als vereniging wilt 
uitsluiten, dat je iemand in huis hebt die veroordeeld is voor seksueel misbruik kan je een Verklaring 
omtrent gedrag aanvragen. Deze kost € 32,-- per persoon en moet door de betrokkene zelf worden 
aangevraagd. Sinds 1 januari 2007 kan je daarnaast ook gratis een verklaring van goed gedrag 
aanvragen bij de Kinderbescherming. Deze geldt echter vooral met betrekking tot kinderen en niet bij 
oudere jeugd.  
Het is belangrijk, dat sportverenigingen een regel opstellen, waarin een dergelijke verklaring als 
voorwaarde voor (specifieke) vrijwilligerstaken wordt vereist.

10. Rondvraag
� Verhuur binnensportaccommodaties: Annelies Krikke kondigt de jaarlijkse vergadering aan voor 

het verhuur van de binnensportaccommodaties. Binnenkort worden hiervoor uitnodigingen verstuurd. 
(Vergadering is op 21 mei, WM).

� Sportkatern Trefpunt: Trefpunt heeft het voornemen een sportkatern te maken en wil daarbij de 
sponsors van de sportverenigingen betrekken. Hierover zal binnen Platform Sport Houten nog per 
mail rondvraag worden gedaan.

Na afloop van de bijeenkomst krijgen de aanwezigen een korte rondleiding door de accommodatie.

Bijlage 1 bij:
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten

d.d.12 april 2007
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Deelnemerslijst

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie
BV Houten Peter van der Wens Voorzitter
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Ruud de Boer Voorzitter
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter
HTTC Paul van Doorn Voorzitter
Judovereniging Groot Houten Lykke Kluen

Joost Csik
Voorzitter
Penningmeester

KV Victum/IGCN Ilse Ponsen Voorzitter
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever

Frans Landzaat
Voorzitter
Secretaris

Reddingsbrigade Tripduikers Rian Hage Secretaris
Skate- en schaatsvereniging Arnoud van Golen

Ton van der Ham
Volleybalvereniging Taurus Daan Swart Penningmeester
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid

Gasten
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder
Gemeente Houten Willy Wagenmans Wethouder
Gemeente Houten Annelies Krikke
Sportservice Midden Nederland Simon Ott
Sportservice Midden Nederland Sander Brugmans
Zwembad De Wetering Marco van Leeuwen Gastheer
Rotaryclub Castellum Houten Jacques Koole Megasportdag

Afwezig
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter m.k.
Hockeyclub Houten Peter van Oort Voorzitter m.k.
SV Houten Nico van Slegtenhorst Voorzitter m.k.
Tennisvereniging De 
Doordraaiers

Roel Melchers Voorzitter m.k.

Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter z.k.
Atletiekvereniging Hellas M.H. z.k.
Basketbalvereniging De 
Woodpeckers

Jan Joris Swart z.k.

Delta Sports ‘95 Mathieu Elbertse Vice-voorzitter z.k.
HSV Houten Dragons Erick Schabrack Voorzitter z.k.
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter z.k.
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris z.k.
Tennisclub Atalanta Gerard van Oostrom Voorzitter z.k.
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter z.k.
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter z.k.
Voetbalvereniging  ‘tGoy z.k.
Wielertourclub Houten z.k.

Verslag: Will Mossink Mossink/Support

Bijlage 2 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten
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Overzicht van inkomende en uitgaande post tussen 14 november 2006 tot 11 april 2007

Datum Onderwerp Van Aan Betreft:
14/11/06 Subsidiebeleid Platform SV’n Def. Nota 

uitgangspunten 
Subsidiebeleid

21/11/06 Verenigings-
ondersteuning

SMN Platform/SV’n Uitnodiging regionale 
sportcongressen

22/11/06 Sportstimulering SMN Platform/SV’n Start 
Jeugdsportpas/trainers 
voor de klas

23/11/06 Verenigings-
ondersteuning

SMN/Platform SV’n Uitnodiging workshop 
wet/regelgeving

24/11/06 Subsidiebeleid Platform Gemeente/ 
Griffie/ 
Raadsleden

Reactie op Nota 
Subsidiebeleid

28/11/06 Sportbeleid Wethouder Platform Uitnodiging installatie 
WMO-raad

29/12/06 Website SDGH 
(Houten.com)

Platform Bevestiging aanvraag 
webruimte

01/12/06 Sportstimulering Platform RCHC Verslag evaluatie 
Megasportdag 2006

08/12/06 Publiciteit John van 
Amerongen

Platform/SV’n Introductie Uit in Houten

15/01/07 Verenigings-
ondersteuning

Platform SV’n Rondvraag behoefte 
workshops

15/01/07 Gemeentebeleid Wethouder Platform/SV’n Sport en Park Zuid 
West Houten

26/01/07 Verenigings-
ondersteuning

SMN Platform/SV’n Juridische helpdesk

30/01/07 Vrijwilligers Vrijwilligers-
centrale

Platform/SV’n Verklaring omtrent 
Gedrag

30/01/07 Website SDGH Platform Verzoek garantie fin. 
bijdrage Platform

05/02/07 Website Platform SDGH Reactie: geld staat 
gereserveerd

12/02/07 Sportbeleid Platform Wethouder Reactie op Plan van 
aanpak Sportnota

14/02/07 Sportbeleid SMN Platform/SV’n Statenverkiezingen

26/02/07 Sportbeleid Griffie Platform Uitnodiging werkbezoek 
cie Samenleving

04/03/07 Verenigingsonder-
steuning

Platform 
Maatsch. 
Ondernemen

Platform/SV’n Rabobank KRS 
Stimuleringsfonds
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