
Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 13 november 2006, 19.30 – 22.00 uur

Volleybalvereniging Taurus, Kruisboog, Houten

Verslag (defintieve versie, vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 12 april 2007)

1. Opening en vaststelling van de agenda
Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst en bedankt Volleybal-vereniging 
Taurus voor het gebruik van de vergaderruimte. Op zijn beurt heet de voorzitter van Taurus, Ruurd 
Gelderblom, de aanwezigen welkom in deze locatie, die Taurus volledig zelf beheert.
Tevens richt Peter van der Wens een bijzonder woord van welkom aan de wethouder Financiën, Willy 
Wagenmans. Opdat de wethouder een toelichting kan geven op de voornemens van het college inzake het 
subsidiebeleid wordt een nieuw agendapunt (4. Subsidiebeleid gemeente Houten) ingelast.
Tenslotte verontschuldigt Peter van der Wens de afwezigheid van de wethouder Sport, Jan Koudijs, wegens 
een al eerder aangegane verplichting.

2. Verslag van de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 18 mei 2006
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige bijeenkomst. Dit wordt definitief vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:
� Kraslotenproject :  Dick Jacobs (Handbalvereniging) licht zoals aangekondigd een krasloten-project toe 

ter ondersteuning van een Landbouwproject. Meer informatie in bijlage 3 bij dit verslag.

3. Mededelingen
� 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).

� Woodpolitics: Om zoveel mogelijk jeugd te kunnen bereiken wordt aandacht gevraagd voor een 
speciaal op de jeugd gerichte verkiezingsavond op 15 november in Chipolata.

� Special Olympics:  Platform Sport Houten was door wethouder Sport uitgenodigd bij de huldiging van 3 
houtense sporters die beladen met medailles uit Rome terugkwamen van de Special Olympics Youth 
Games. Deze sportactiviteit voor geestelijk gehandicapten is vanuit deze regio voorbereid en begeleid 
door Atletiekvereniging Hellas in Utrecht. Aan Hellas is gevraagd dit eens tijdens een bijeenkomst van 
Platform Sport Houten toe te lichten.

� Informatieformulier sportaccommodaties en tarieven: De leden van Platform Sport Houten hebben 
een informatieformulier ontvangen dat ten doel heeft Peter van der Wens en Will Mossink 
achtergrondinformatie te verschaffen. Sportverenigingen die dit nog niet hebben gedaan worden 
vriendelijk verzocht deze gegevens terug te sturen.

� Workshops voor bestuursleden: In overleg met Platform Sport Houten organiseert Sportservice de 
komende maanden een drietal workshops voor sportbestuurders. De eerste bijeenkomst is op 13 
december 2006 en gaat over wet- en regelgeving. Hierover wordt binnenkort informatie toegestuurd.

4. Subsidiebeleid gemeente Houten (ingelast agendapunt)
Voor dit onderwerp is de wethouder Financiën, de heer Willy Wagenmans, aanwezig. Het onderwerp is op de 
agenda ingelast, omdat verschillende sportverenigingen verontrustende informatie ontvingen over een door 
het college van burgemeester en wethouders voorgenomen aanpassing van het subsidiebeleid. Bij de meeste 
sportverenigingen, noch bij Platform Sport Houten was hier iets over bekend. Platform Sport Houten heeft 
hierover kort voor deze bijeenkomst aan het college verduidelijking gevraagd.

Wethouder Wagenmans licht toe, dat er twee redenen zijn om het subsidiebeleid aan te passen:
1. de rechtmatigheidvraag: de subsidieverstrekkende overheid moet duidelijk kunnen verantwoorden dat 

de verstrekte subsidie goed is besteed. De gemeente wil resultaten kunnen zien van gegeven 
bedragen. Verantwoording voorkomt ook dat ten onrechte de situatie ontstaat, dat een vereniging 
subsidiegeld benut voor vermogensvorming. 

2. beïnvloedbaarheid: de gemeente wil op het gebied van sportbeoefening en welzijnsactiviteiten 
afspraken kunnen maken in relatie tot de besteding van de daarvoor beschikbare subsidiegelden. 

Wat betreft beïnvloeding kan gedacht worden aan het beïnvloeden van sportactiviteiten op basis van de 
Sportnota, die het college gaat opstellen. Hierin zal het college in goed overleg met de sportverenigingen de 
speerpunten  aangeven. Eerder is ook door de wethouder Sport toegezegd, dat de sportverenigingen erbij 
betrokken zullen zijn als dit vervolgens vertaald wordt in beleidsregels per “speelveld” (zoals o.a. Sport).
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Het college wil daarbij niet langer per jaar, maar over periodes van bijv. 4 jaar afspraken maken met de 
sportverenigingen. Op basis van de vastgestelde speerpunten/uitgangspunten kan dat per vereniging heel 
goed maatwerk zijn.
De gemeente wil zich door het maken van goede, toetsbare afspraken juist niet met de interne financiën van 
de verenigingen bezig houden. Bovendien zal de uitwerking van deze nieuwe aanpak simpel moeten zijn: 
voor sportverenigingen zou een en ander op hooguit 2 velletjes papier uitgeschreven moeten kunnen worden.

De procedure die het college gevolgd heeft om dit te introduceren voorzag in een schriftelijke en mondelinge 
informatieronde. Deze ging begin oktober van start met toezending van een conceptnota van uitgangspunten. 
Daarna is men uitgenodigd voor drie informatieavonden. Bedoeling is, dat het college de reacties hierop 
verzameld en verwerkt in een definitieve nota van uitgangspunten. Omdat de informatie de sportverenigingen 
slechts beperkt heeft bereikt geeft het college extra reactietijd tot 24 november.
Naast de toelichting van de wethouder kunnen de sportverenigingen in de komende periode zo nodig om een 
nadere toelichting van de betrokken gemeenteambtenaren vragen. De wethouder zal de beschikbare 
informatie ook nogmaals via Platform Sport Houten verspreiden.

Desgevraagd verwijst de wethouder naar de gemeente Nieuwegein, die inmiddels al ervaring met deze 
manier van subsidieverstrekking heeft opgedaan.

De aanwezige sportverenigingen stellen vast dat nu nog moeilijk is te overzien wat in ontwikkeling is. Dit zal 
pas duidelijk worden als de beleidsregels per speelveld worden ingevuld. In dat kader zullen de 
sportverenigingen het college houden aan de gedane toezegging dat de sportverenigingen hierin (medio 
2007) nog een belangrijke inhoudelijke inbreng zullen hebben.

Sportverenigingen hebben hun handen al vol aan hun huidige activiteiten en voorzien problemen als de 
gemeente in plaats daarvan andere activiteiten van sportverenigingen wil bevorderen. Het ligt niet zo voor de 
hand, dat politieke plannen onderwerp van gesprek in de ledenvergaderingen zullen gaan worden. De 
wethouder antwoordt, dat de mate waarin de gemeente invloed zal hebben op het eigen beleid van de 
sportverenigingen sterk afhangt van de aard van de afspraken die er gemaakt gaan worden. Daarnaast blijft 
er een bezwaarprocedure om dit in individuele gevallen te toetsen.

De sportverenigingen betreuren het wegvallen van het eenvoudige, werkbare systeem van de jeugdsubsidie. 
Men vreest dat deze nieuwe benadering veel tijd zal gaan vragen van de vaak vrijwillige sportbestuurders, c.q. 
aanleiding zal gaan geven voor veel extra werk en projecten om zo tot dezelfde financiële middelen te kunnen 
komen als nu via de jeugdsubsidie beschikbaar komt. Ook verwacht men, dat dit dan uiteindelijk alleen voor 
de goed toegeruste grotere sportverenigingen soulaas zal bieden.
Ook vindt men het belangrijk dat er voor de subsidietoekenning wel normen komen die voor iedereen 
transparant zijn. Hoe gaat de gemeente bijvoorbeeld een activiteitenplan van een sportverenigingen toetsen?

Afrondend besluiten de aanwezige sportbestuurders dit onderwerp verder te bespreken in een extra 
bijeenkomst van Platform Sport Houten. Hierin zal beoordeeld worden of er aanleiding is voor een 
gezamenlijke reactie van de sportverenigingen. De reacties van de sportverenigingen (o.a. Victum) die al 
individueel hebben gereageerd wordt hierbij betrokken.

De extra bijeenkomst van Platform Sport Houten wordt in de loop van week 47 uitgeschreven. 

5. Ruimtebehoefte sport Houten (stand van zaken)
Annelies Krikke (Gemeente Houten) licht toe, dat de wethouder inmiddels een stukje op weg was om de 
groeiwensen in kaart te brengen. De gemeenteraad heeft het college echter opgedragen nu eerst met een 
integrale benadering te komen. Op korte termijn wordt er daarom eerst gewerkt aan het raamwerk voor een 
sportnota. Verwacht wordt, dat deze in juni 2007 in de raad kan worden behandeld. In samenhang daarmee is 
een opdracht om de ruimtebehoefte verder in kaart te brengen opgeschort.

“Herverkavelingsonderzoek”
Voor het ruimtegebruik op korte termijn doen gemeente-ambtenaren en Platform Sport samen een 
onderzoekje om mogelijkheden te zoeken om de bestaande ruimtes effectiever in te kunnen zetten, c.q. beter 
aan de ruimtebehoeftes van verschillen sportverenigingen te voldoen. Over het resultaat valt nog niets te 
zeggen. 

6. Tariefverlaging Sportaccommodaties
Annelies Krikke (Gemeente Houten) licht toe, dat er wat betreft de tarieven van sportaccommodaties middelen 
gevonden zijn om de voorgestane tariefsverlaging sneller door te voeren. De gemeenteraad heeft op 7 
november ingestemd  met een voorstel van het college hierover. De tarieven kunnen nu met ca. 15 % 
omlaag.  Er is ook in middelen voorzien op voor de tarieven van commerciële sportaccommodaties 
vergelijkbare verlagingen te kunnen bieden.

7. Jeugd- en Sportprojecten
Walter van Rossum (Gemeente Houten) licht de stand van zaken toe van alle projecten die in Houten nu in 
het kader van de BOS-subsidie-aanvraag en in het kader van de eerdere BSI-subsidietoekenning in 
ontwikkeling zijn.  (BOS: Buurt-Onderwijs-Sport-stimuleringssubsidie; BSI: Breedte Sport Impuls).
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Het rijk heeft de aangevraagde BOS-subsidie nu definitief toegekend, zodat de gemeente een werkplan kan 
makn hoe we dit de komende 4 jaar verder gaan invullen. De subsidie is nu 50% van alle kosten. De 
gemeente voegt hier ook 50% aan toe. Voorwaarde is, dat de gemeente na 4 jaar zorgt voor structurele 
financiering van het vervolg. 
De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de verdere uitwerking van een werkplan en hoeft hier geen 
besluiten meer over te nemen. Tussentijds rapporteren over hoe we het verder gaan doen is voldoende.

Grofweg samengevat gaat het er met deze stimuleringsgelden om, dat activiteiten worden aangezwengeld die 
gericht zijn op het opheffen van achterstanden bij de jeugd. Voorbeelden hiervan zijn: bewegingsarmoede, 
maar ook het afhaken bij sport van de wat oudere jeugd. Hiervoor zijn in de subsidie-aanvraag verschillende 
projecten benoemd.
De eerste stap die nu gezet is, is om de projecten uit de BOS-aanvraag te koppelen aan de al lopende BSI-
projecten. Dit gebeurt in een gezamenlijk overleg van alle betrokken partijen (gemeente, scholen, 
welzijnswerk, sportverenigingen). Sportservice Midden Nederland zal de spil in de uitvoering zijn, in nauwe 
samenwerking met Platform Sport Houten.

Walter van Rossum licht de projecten afzonderlijk toe. (Hierover wordt nog documentatie toegestuurd.)
1. Beweeegmanagement:  Met een beweegscan in kaart brengen van behoeftes en drempels om 
sportactiviteiten beter te kunnen stimuleren bij jongeren van 14-19 jaar.
2. Trainers voor de klas: Sportverenigingen verzorgen lessen in scholen, vergoed vanuit BOS-gelden, 
eventueel uitmondend in een tournooi of ander sportevenement. Voor groep 2-8 basisschool.
3. Sportieve VO-school: Na de basisschool ontwikkelen kinderen andere interesses en stoppen vaak met 
sport. Sportverenigingen kunnen met hun aanbod in samnewerking met de VO-scholen (Heemlanden, 
Wellant) inspelen op andere interesses van deze jeugd.
4. Jeugdbehoudende sportverenigingen: Aanbod van sportverenigingen moet aansluiten op de veranderde 
wensen van oudere jeugd. Samen kijken hoe het aanbod aan kan sluiten.
5. Jeugdsportfonds: Fons voor kostenverlaging voor wie sport zelf niet kan betalen. Vult ana op de U-pas. 
Biedt steun voor het totale bedrag om te kunnen sporten. Aanvraag kan gedaan worden vanuit bijvoorbeeld 
(jeugd-)hulpverlening.

Verder liepen al vanuit BSI:
6. Jeugdsportpas
7. Buurtsport

De projecten worden nu beschreven in een Plan van aanpak. Het concept hiervan wordt volgende week met 
scholen, welzijn en sportverenigingen besproken. Zodra het college er daarna mee instemt gaan alle 
projecten in uitvoering. De sportverenigingen zullen weer betrokken worden als er dan per project concreet 
zaken gedaan gaat worden.

Mochten er hiernaast knelpunten zijn die nog niet met deze projecten worden opgepakt, dan kunnen de 
sportverenigingen dit als input inbrengen voor de sportnota. Walter van Rossum nodigt de sportbestuurders 
uit hier alvast over na te denken.

8. Rondvraag
� Frequentie bijeenkomsten Platform Sport Houten

Yvonne van Slagmaat (GoSwim) stelt een hogere vergaderfrequentie op prijs: er is na lange tijd nu veel te 
bespreken en er zijn ook tussentijds wel onderwerpen die in dit overleg aan de orde zouden kunnen komen. 
Deze wens wordt o.a. gedeeld door Bram Alblas (VC Houten). Bij het bepalen van de vergaderdata wordt 
–afhankelijk van de aangemelde gespreksonderwerpen-  uitgegaan van 3 a 4 bijeenkomsten per jaar. De 
exacte datum hangt daarbij samen met relevante data van de thema’s die zich voor de agenda aandienen. Is 
er behoefte voor bepaald punt eerder ene bijeenkomst te houden, dan kan dat altijd georganiseerd worden.

� Sportservice Midden Nederland
Sander Brugmans (Sportservice Midden Nederland) introduceert zichzelf als het vaste aanspreekpunt vanuit 
Sportservice Midden Nederland voor gemeente Houten en de Houtense sportverenigingen. Hij neemt deze 
functie over van Simon Ott. Hij deelt een folder uit waarin Sportservice haar activiteiten presenteert en 
attendeert op de site http://www.sportservicemiddennederland.nl/ .

Bijlage 1 bij: Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten d.d.13 november 2006

Deelnemerslijst

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie
BV Houten Peter van der Wens Voorzitter
Delta Sports ‘95 Matthieu Elbertse Vice-voorzitter
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter
Hockeyclub Houten Peter van Oort Voorzitter
HSV Houten Dragons Tineke Matulessy

Will Mossink
Voorzitter

HTTC Paul van Doorn Voorzitter
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Judovereniging Groot Houten Lykke Kluen Voorzitter
KV Victum/IGCN Ilse Ponsen

Bert van Veldhuizen
Voorzitter
Ex-voorzitter

OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever Voorzitter
Reddingsbrigade Tripduikers Rian Hage Bestuurslid
Skate- en schaatsvereniging i.o. Ton van der Ham -
Taurus Ruurd Gelderblom

Daan Swart
Voorzitter
Penningmeester

VC Houten Bram Alblas Bestuurslid

Gasten
Gemeente Houten Willy Wagenmans Agendapunt 4 (ingelast)
Gemeente Houten Annelies Krikke q.q.
Sportservice Midden Nederland Sander Brugmans q.q.

Afmeldingen
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Ruud de Boer Voorzitter
Tennisclub Atalanta Gerard van Oostrom Voorzitter
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter

Bijlage 2 bij: Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten d.d.13 november 2006
Overzicht van inkomende en uitgaande post tussen 18 mei 2006 tot 13 november 2006

Datum Onderwerp Van Aan Betreft:
19-
05-‘06

Buurtsport Platform Sport 
Houten 

Sportverenigingen Samenwerking met Enter. 
Bijeenkomst op 1 juni 2006

01-
06-‘06

Buurtsport Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Niet doorgaan bijeenkomst 1 
juni 2006

11-
06-‘06

Perspectiefnota 2007 Griffie Houten Platform Sport 
Houten

Uitnodiging bij hoorzitting 
inzake perspectiefnota op 20 
juni 2006

21-
06-‘06

Perspectiefnota 2007 Platform Sport 
Houten 

Sportverenigingen Verslag verloop hoorzitting 
van 20 juni 2006

04-
07-‘06

Activiteitenmarkt 2006 Platform Sport 
Houten

Gem. Houten,  
Communicatie

Gevraagd naar conclusies uit 
evaluatie 2005.

05-
07-‘06

Activiteitenmarkt 2006 Gem. Houten, 
Communicatie

Platform Sport 
Houten

Beknopte beantwoording 
inzake opzet activiteitenmarkt 
2006

25-
07-‘06

Activiteitenmarkt 2006 Platform Sport 
Houten

Gemeente 
Houten, 
Communicatie

Conclusie van Platform Sport 
Houten op basis van 
beknopte beantwoording

15-
09-‘06

Vrijwilligersprijs Jongeren Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Aankondiging Rabo Vrijwilliger 
Stimulering Award

04-
10-‘06 

Broederschap Sportprijs 
2006

Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Aankondiging inschrijving 
voor de Broederschap 
Sportprijs 2006

13-
10-‘06

Houtense Veiligheidsprijs 
2006

Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Aankondiging Houtense 
Veiligheidsprijs 2006

13-
10-‘06

Raadsleden achter uw bar Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Aanbod van raadsleden om 
bardienst bij 
sportverenigingen te draaien

21-
10-‘06

Provinciale Sportcongressen 
2006

Platform Sport 
Houten

Sportverengingen Aanbeveling voor Provinciale 
Sportcongressen op 28, 29 en 
30 november 2006

08-
11-‘06

Tarieven 
Sportaccommodaties

Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Mededeling inz verdere 
tariefsverlaging naar 
aanleiding van 
raadsvergadering over de 
begroting 2007

08-
11-‘06

Sportaccommodaties/tarieven Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Rondvraag/Informatieformulier 
voor sportverenigingen

10-
11-‘06

Verkiezingen 2006 Platform Sport 
Houten

Sportverenigingen Woodpolitics in Chipolata op 
15 november 2006

Opmerking:  De vermelde aankondigingen vinden plaats na een eerder ontvangen bericht aan Platform Sport Houten. Voor de 
overzichtelijkheid wordt dit ingekomen bericht niet vermeld.

Bijlage 3 bij: Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten d.d.13 november 2006
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Kraslotenproject  HV Houten

Aanvullende informatie over het project Buhemba, waarvoor Handbalvereniging Houten een kraslotenproject uitvoert. (zie ook; 
http://www.dorcas.net/)
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Home > Projecten > Projecten per land > Tanzania > Tan - Landbouwcentrum 
Buhemba 

Landbouwcentrum Buhemba, Tanzania (5459)

In Kinyariri, een dorp in de streek Buhemba, een wijk in het dorp Kinyariri 
staat het landbouwcentrum BRAC (Buhemba Rural Agriculture Centre). De 
bevolking bestaat voornamelijk uit de etnische groepen Zanaki, Luo en Kuria, 
maar er zijn daarnaast nog vele andere stammen in het gebied woonachtig. 
Vanuit dit landbouwtraining- en voorlichtingscentrum worden verschillende 
initiatieven ontplooid om de levensstandaard van de bevolking in twaalf 
dorpen in de omgeving te verbeteren. Het gaat voornamelijk om 
zelfvoorzienende boeren huishoudens die van slechts kleine stukjes grond 
moeten leven. 

In de regio Mara, waar het centrum staat, is vijftien procent van alle 
sterfgevallen te wijten aan aids. De gevolgen daarvan zijn duidelijk merkbaar 
in de opbrengst van landbouw en veeteelt. Hiv/aids-voorlichting vormt daarom 
ook een onderdeel van het project. Ook worden in samenwerking met de 
overheid waterbronnen verbeterd en regenopvangtanks geïnstalleerd om via 
schoon drinkwater de gezondheidssituatie te verbeteren.

Om de boeren te helpen hun inkomensniveau te verbeteren, worden er 
trainingen georganiseerd in verbeterde technieken in akkerbouw en veeteelt, 
maar bijvoorbeeld ook op het gebied van management, marketing en 
samenwerking. Ook bijen houden en visteelt komen aan de orde als 
mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. Onderdeel van de 
trainingen zijn uitwisselingsbezoeken door de boeren onderling, aan andere 
landbouwprojecten en het bezoeken van boerengroepen in andere gebieden. 

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan mensenrechten, waarbij de 
taakverdeling tussen man en vrouw aan de orde komen. 

Alle hulp voor dit project is welkom. Helpt u mee?

KvK-nummer: 36040472   |   disclaimer   |   credits
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