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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 10 maart 2008, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 3, 2991 LB Houten 

 
Verslag, vastgesteld bij de bijeenkomst van 26 maart 2008 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Voorzitter Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst. Hij verwelkomt in 
het bijzonder wethouder Jan Koudijs en Annelies Krikke, die in deze bijeenkomst toelichting zullen 
geven op de beide hoofdonderwerpen van de agenda, en Remco Hoekman (Mulier Instituut), die het 
onderzoek naar sportaccommodaties zal toelichten dat in het kader van de Sportnota is uitgevoerd. 
 
2. Verslag en Mededelingen 
• Verslag d.d. 21 november 2007: Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt definitief 

vastgesteld. 
 
• Correspondentie en vertegenwoordigingen: Will Mossink neemt correspondentie en 

vertegenwoordigingen door. Een overzicht hiervan is aan het verslag toegevoegd (bijlage 2 ). Om 
het beslag op bestuursleden te beperken worden uitnodigingen selectief doorgestuurd. Een 
enkele keer vertegenwoordigen Peter van der Wens en Will Mossink de sportverenigingen. 
Eenieder kan dit aan de hand van het correspondentieoverzicht volgen en eventueel reageren. 
 
Voorts deelt hij mee, dat op basis van een besluit uit de vorige platformbijeenkomst initiatief is 
genomen om met gebruikers van de Houtense sporthallen bij elkaar te komen en het huidige 
zaalgebruik te beoordelen op mogelijkheden tot efficiënter gebruik en concentratie van 
activiteiten. Dit levert inmiddels twee voorstellen op. Deze worden nu door alle huidige gebruikers 
van de sporthallen beoordeeld op haalbaarheid voor de eigen vereniging. Reacties worden tot 14 
maart a.s. verzameld. Daarna kan dit gezamenlijk ingebracht worden bij de komende 
inschrijvingsronde. Als de voorstellen definitief zijn worden alle sportverenigingen hierover nog 
nader geïnformeerd. 

 
3. Huurtarieven Sportaccommodaties 2008 
Peter van der Wens licht toe, dat veel sportverenigingen op grond van de Perspectiefnota 
veronderstellen dat jaarlijks sprake is van verlaging van de huurtarieven voor de sportaccommodaties, 
zodat uiteindelijk een tariefsverlaging van 25% is bereikt. In januari 2008 bleef een bericht aan de 
sportvereniging over de tarieven voor dit jaar uit. Daarover is aan de wethouder opheldering gevraagd. 
Wethouder Jan Koudijs stelt het op prijs dit tijdens deze bijeenkomst te kunnen toelichten. 
 
De wethouder herinnert eraan, dat het college oorspronkelijk de tariefsverlaging van 25% wilde 
bereiken in drie stappen: 10%, 10% en 5%. Platform Sport Houten drong echter bij de behandeling 
van de eerste Perspectiefnota aan op snellere realisatie. Dit heeft het college gehonoreerd door in te 
gaan op de suggestie om hier ook het voorgenomen budget voor verenigingsondersteuning voor in te 
zetten. Zodoende kon in 2007 al een tariefsverlaging van 16,5% worden doorgevoerd.  
Voor 2008 is het gereserveerde budget in eerste instantie nodig voor voortzetting van de verlaging 
van 16,5% van 2007. Er is echter niet voorzien in extra middelen om een verdere verlaging te 
bereiken. In 2008 zullen daardoor de tarieven gelijk blijven aan de (verlaagde) tarieven van 2007.  
 
Om de aangekondigde verlaging alsnog te kunnen realiseren zou voor 2008 een aanvullend besluit 
van de Gemeenteraad nodig zijn, ter dekking van 3,5% tariefsverlaging. Met het zicht op de komende 
Sportnota vond het college het niet wenselijk daarover nu een voorstel aan de gemeenteraad te doen. 
In plaats daarvan komt het college met zodanige voorstellen dat aan het einde van de periode een 
verlaging met 25% zeker wel wordt gerealiseerd. Daarin neemt het college ook mee, dat de 
uiteindelijke verlaging meer moet inhouden, dan de opeenvolgende verlaging met de gehanteerde 
percentages. Wethouder Koudijs zal de voorstellen daarvoor met Platform Sport Houten bespreken.  
 
Er is begrip voor de toelichting van de wethouder. De volgende kanttekeningen worden geplaatst: 
• Om in 2009 de volledige tariefsverlaging te realiseren moeten per 1 januari 2009 de tarieven 

ingaan, die 25% verlaagd zijn. 
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• Gezien de wijze van financiering (jaarlijkse korting) moet er tijdig een financieringsconstructie 
ontwikkeld worden die waarborgt, dat de 25% tariefsverlaging daarna blijvend is. 

• Er wordt geen inflatiecorrectie (lees: geïndexeerde verhoging) op de huurtarieven toegepast (?). 
 
4. Sportnota 2008 - 2015 
Annelies Krikke licht de totstandkoming van de concept-Sportnota toe en vraagt in dit stadium vooral 
te reageren op het onderdeel over de sportaccommodaties en met name op het onderzoeksrapport 
van het W.J.H. Mulier Instituut dat hiervoor de basis vormt. 
Remco Hoekman van het W.J.H. Mulier Instituut licht vooral toe, dat in het onderzoek de 
ruimtewensen van de verschillende sportverenigingen zijn afgezet tegen de regionale 
bevolkingsprognoses. De eventuele groeiambities van sportverenigingen spelen in deze weging geen 
rol. 
 
Inhoudelijk 
GoSwim (schriftelijk) en Hi-Dive: De zwemaccommodatie wordt ten onrechte buiten de (huidige 
concept-versie van de) sportnota gehouden. Hoewel het complexe materie is, moet in de sportnota 
minimaal de constatering (en gegevens) worden opgenomen dat er sprake is van ruimtetekort. 
 
Basketbalvereniging De Woodpeckers: Heeft al jaren aangegeven, dat de Houtense zalen te klein en 
daardoor gevaarlijk zijn en dat de competitie hierop met dispensatie plaatsvindt. (uitloopruimte buiten 
de velden is te beperkt; ook deze week was weer sprake van een ongeval). Deze constatering is niet 
opgenomen in de sportnota, maar bepaalt wel de feitelijke ruimtebehoefte. 
In het Mulier-onderzoek is niet op de kwaliteit van de Houtense accommodaties ingegaan, maar voor 
de uitwerking naar de sportnota is dit wel van belang. 
 
Hockeyclub Houten: Is blij met de constatering en onderbouwing van het tekort, temeer omdat de 
vereniging inmiddels buiten Houten al een vierde veld huurt en snel toe is aan uitbreiding met een 
vijfde veld. De gehanteerde aannames worden echter als voorzichtig gekenschets.  
Wenst in de sportnota wel vermelding van het huidige gebruik van een extra veld buiten Houten. 
 
Handbalvereniging Houten: Is al langer bezig met het tot stand brengen van een tweede veld. Dit 
gegeven komt niet terug in de nota. Het tweede veld is hard nodig voor uitbreiding en facilitering van 
de groeiambitie van HV Houten. Het Mulier-onderzoek heeft echter geen rekening gehouden met 
groeiambities als grondslag voor gewenste uitbreidingen.  
Voorts is bij de opgave van ruimtebehoefte door de vraagstelling niet aangegeven dat er 7 teams zijn 
die nu niet buiten spelen, maar wel buiten zouden willen. Hierdoor verandert de vraag naar 
buitenaccommodatie. 
 
Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons: Vindt in de nota niet terug, dat op de huidige 
accommodatie met dispensatie wordt gespeeld. Bovendien is de vraag of uitgegaan is van de normen 
van de KNBSB of van de NOC/NSF-normen.  
Voorts is het buitengebruik van de velden nu beperkt door het ontbreken van verlichting en het slechts 
gedeeltelijk voor trainingen kunnen gebruiken van de wedstrijdvelden. Hierdoor zijn er naast de twee 
wedstrijdvelden ook twee oefenvelden nodig. 
Tenslotte constateert Houten Dragons ook, dat voor de vaststelling van de ruimtebehoefte niet 
ingegaan wordt op het bondsbeleid van de KNBSB om de komende jaren juist in te zetten op 
ledengroei. Het zou zuiverder zijn als ook de huidige ledengroeitrends in het onderzoek zouden 
worden doorgetrokken. 
 
Tennisverenigingen Atalanta en Doordraaiers: Constateren dat tennis op binnenbanen niet in de nota 
is opgenomen. Voorts wil men als vereniging graag zelf bepalen of “een betere spreiding” een optie is 
om iets te doen aan het tekort bij de ene en/of het overschot bij de andere vereniging. 
 
Tenslotte pleiten de aanwezigen ervoor, dat de Sportnota een volledig beeld biedt van het gehele 
sportveld (zoals o.a. bij Atletiek) , ook al is geen urgente behoefte aan uitbreiding, omdat er nog ruimte 
beschikbaar is. 
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Procedureel 
Besloten wordt om na deze verkennende ronde reacties op hetgeen tevoren is toegezonden ook een 
schriftelijke reactieronde in te lassen. Alle verenigingen worden verzocht daartoe hun reactie uiterlijk 
op 17 maart toe te zenden aan het secretariaat van Platform Sport Houten (sport-houten@mossink-
support.nl). De reactie zullen verzameld worden en worden overgedragen aan Annelies Krikke, zodat 
deze verwerkt kunnen worden. Als de reacties daar aanleiding toe geven zal het secretariaat e.e.a. 
eerst schriftelijk aan de sportverenigingen voorleggen. 
 
Op 8 april moeten alle eventuele wijzigingen zijn verwerkt in een definitief concept voor het college. 
Op 27 mei gaat dit uiteindelijk naar de gemeenteraad.   
In overleg met Annelies Krikke zal op korte termijn een bericht worden opgesteld waarin alle relevante 
processtappen en data overzichtelijk worden gepresenteerd.  
 
Tenslotte wordt besloten voor bespreking van de nog uit te werken onderdelen van de Sportnota en 
van de reacties vanuit de verschillende sportverenigingen een extra bijeenkomst in te lassen. 
Deze extra bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 26 maart. 
 
5. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 
• Sportcafe: Annelies Krikke (Gemeente Houten) vestigt nogmaals de aandacht op het Sportcafe, 

dat de gemeente op 31 maart organiseert bij Volleybalvereniging Taurus. Het thema is: Buurtsport. 
Hoe profiteren we van elkaar? 

 
• Naambordjes: Jeanette Noordhof (Atalanta) stelt voor om in het kader van de onderlinge 

kennismaking een volgende keer met naambordjes te werken. 
 
• JeugdSportPas:  Maarten Punt (Sportservice Midden Nederland) vertelt, dat deelname aan dit 

project groeit: dit jaar zijn er al 480 aanmeldingen ontvangen. Oorspronkelijk was het voornemen de 
activiteiten te plannen tussen eind maart en eind mei. Er zal dit jaar echter ook nog een gedeelte in 
juni plaatsvinden. Voorts vermeldt hij, dat er voor het JeugdSportFonds in 2008 inmiddels 7 
aanmeldingen zijn ontvangen. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d.10 maart 2008 

 
Deelnemerslijst 
 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie  
    
Aanwezig    
Basketbalvereniging De Woodpeckers John van Os 

Odilia Vermeulen 
Secretaris 
Bestuurslid 

V 
V 

Badmintonvereniging Houten  Peter van der Wens Voorzitter V 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs 

Peter Versteegt 
Voorzitter 
Secretaris 

V 
V 

Hockeyclub Houten Willem Bakker 
Youandi Beeris 

Penningmeester
Secretaris 

V 
V 

HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter V 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever Voorzitter V 
Tennisclub Atalanta Chris Driessen 

Jeanette Noordhof 
Voorzitter 
secretaris 

V 
V 

Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal 
Angela Bitter 

Voorzitter 
Secretaris 

V 
V 

KV Victum/IGCN Jan Rademaker Penningmeester V 
    
Gasten    
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder V 
Gemeente Houten Annelies Krikke  V 
W.J.H. Mulier Instituut Remco Hoekman  V 
Sportservice Midden Nederland Maarten Punt  V 
Zwembad De Wetering Marco van Leeuwen  V 
    
    
Afwezig    
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter  
Atletiekvereniging Hellas Carolien Bouwman   
Avond4daagse Houten    
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter  
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter Mk 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Ruud de Boer Voorzitter  
HTTC Paul van Doorn Voorzitter Mk 
Judovereniging Groot Houten Lykke Kluen 

Joost Csik 
Voorzitter 
Penningmeester 

Mk 
Mk 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris  
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter  
Reddingsbrigade Tripduikers bestuur  Mk 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter  
Skate- en schaatsvereniging i.o. Ton van der Ham  Mk 
SV Houten bestuur   
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter  
VC Houten Els Groenendijk 

Bram Alblas 
Voorzitter 
Bestuurslid 

 
 

Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom 
Daan Swart 

Voorzitter 
Penningmeester 

 
 

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter  
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter Mk 
Wielertourclub Houten    
 



 

Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 10 maart 2008  5  

Bijlage 2 bij:  
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

 d.d.10 maart 2008 
 

Overzicht van inkomende en uitgaande post tussen 21 november 2007 en 10 maart 2008 
 
Datum Betreft:   
24/11/07 Jocko Rensen: Uitslag Sport-enquete HoutenTouwtje Doorgestuurd naar sv’n 

01/12/07 Gem. Houten: Uitnodiging RTG “Sportvisie” op 11/12/07 Bezocht en verslag 
rondgestuurd 

08/12/07 Rondvraag Tariefsverlaging en contributie en div. reacties Samenvatting volgt nog 

09/12/07 Raadsleden: Verzoek meedraaien met sportverenigingen Doorgestuurd naar sv’n 

17/12/07 Delta Sports: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 05/01/07 Bezocht 

19/12/07 Gem. Houten: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 08/01/07  Bezocht 

19/12/07 Gem. Houten: Div. Correspondentie over planning Sportnota Behandeld 

21/12/07 Vrijwilligerscentrale: Attendering op NOV jeugdbijeenkomst Lobbyen 
op 24/01/08 

Niet bezocht 

27/01/08 Div. correspondentie tussen gebruikers sporthallen ivm 
huurverdeling 2009 

Rapportage naar sv’n 
volgt nog 

04/01/08 Gem. Houten: Agendaverzoek “Alcohol, jongeren, sport, opvoeding” 
in (thema-)week 10 

Lamers vergeefs 
uitgenodigd voor 
bijeenkomst op 10/03/08 

11/01/08 Sportraad Ijsselstein: Uitnodiging Sportraaddrieluik Ijsselstein, 
Nieuwegein, Houten op 12/03/08  

In agenda 

14/01/08 Bond tegen Vloeken: Informatie over beschikbaar materiaal Doorgestuurd naar sv’n 

22/01/08 Sportservice: Div. correspondentie over Ruimte voor Sport  

24/01/08 Vrijwilligerscentrale: Uitnodiging “Senioren voor Houten” op 31/03/08 In agenda 

07/02/08 Gem. Houten: Uitnodiging Taskforce 50+ op 17/03/08 In agenda 

19/02/08 Gem. Houten: Uitnodiging Thema-avond “Alcohol en Opvoeding” op 
10/03/08  

Niet bezocht 

21/02/08 Sportservice: Agendaverzoek G-sport (mondeling)  In agenda 

25/02/08 Gem. Houten: Inbreng bij beleidsnotitie Formele en informele 
speelruimtes en bij plannen Speelnatuurgebeid Bunnik-Houten 

 

27/02/08 Gem. Houten: Uitnodiging RTG “WMO beleidskader” op 04/03/08  Niet bezocht 

29/02/08 Vrijwilligerscentrale: Uitnodiging voorbespreking “Senioren voor 
Houten” op 07/03/08  

Niet bezocht 

04/03/08 Sportservice: Uitnodiging conferentie “Nieuwe wegen voor sport en 
bewegen” op 03/04/08  

In agenda 

Febr/mrt Diverse correspondentie inzake BOS-werkplan 2008  

 
 


