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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 13 januari 2009, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 

 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 30 maart 2009) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
- 
 
2. Verslag en mededelingen 
• Verslag van 22 oktober 2008 
Behalve een kleine correctie zijn er geen opmerkingen over het verslag. 
 
• Mededelingen 
Annelies Krikke: Annelies kan door een auto-ongeval haar werk enige tijd niet uitvoeren. Er is daarom 
een vervanger: Simon van der Linden. Hij is ook bij deze bijeenkomst aanwezig. 
Collectieve verzekering voor vrijwilligers: In november peilde Gemeente Houten de belangstelling 
hiervoor. Omdat er weinig reacties van sportverenigingen op kwamen en er nog mogelijkheid is hierop 
te reageren wordt hierover opnieuw een bericht naar de sportverenigingen gestuurd. Secretariaat 
Platform Sport Houten (secretaris@platformsporthouten.nl) bundelt de reacties. 
Evaluatie BOS/BSI-projecten: Er is inmiddels een jaarverslag gereed van deze projecten in 2008. 
Vanwege verhindering van Paul Voois (Sportservice Midden Nederland) wordt dit een volgende 
bijeenkomst geagendeerd. 
Brede School Houten: Platform Sport Houten is uitgenodigd voor deelname aan het project Brede 
School Houten. Bedoeling is om in de vier Houtense kwadranten ontwikkelingen te ondersteunen die 
vorm geven aan een samenwerkingsverband Brede School.  
Op 21 januari a.s. is er een startbijeenkomst in het kwadrant Houten Noord Oost, rond Klavertje Vier. 
De sportverenigingen willen via Platform Sport Houten graag van ontwikkelingen met Brede School, 
naschoolse opvang e.d. op de hoogte blijven. Simon van der Linden brengt Yvonne van Slagmaat in 
contact met de initiatiefnemers om een relatie te kunnen leggen inzake de inzet van zwemwater. 
Go Swim: Is mede door een andere aanpak/organisatie in 2008 enorm in ledental gegroeid. 
Vrijwilligerscentrale: Margreet Rijgersberg biedt aan een bespreking te willen voorbereiden over 
Maatschappelijke stages (kennismaking van jongeren met maatschappelijke activiteiten, waaronder 
ook sport, teneinde hen o.a. te motiveren hierin actief te worden). Er is belangstelling om dit thema op 
de agenda van de volgende bijeenkomst te zetten. 
Houten Dragons: Signaleert onder de leden een verschuiving naar andere leeftijdscategorie. Mede 
daardoor zijn er problemen met het bezetten van bestuurlijke functies en kaders. Houten Dragons wil 
hiervoor graag een beroep gaan doen op ondersteuning vanuit de Vrijwilligerscentrale.  
Desgevraagd blijkt dit probleem bij meer verenigingen te spelen en is ook al opgepakt door Paul Voois 
(Sportservice Midden Nederland) en Margreet Rijgersberg (Vrijwilligerscentrale). Dit onderwerp wordt 
voor een volgende bijeenkomst geagendeerd. 
VV ’t Goy: Er zijn tekeningen klaar voor de bouw van twee extra kleedkamers. 
Simon van der Linden: Presenteert zich als vervanger van Annelies Krikke. Hij werkt als zelfstandig 
beleidsadviseur op het vlak van Welzijn, WMO, Gezondheidszorg en Sport. Heeft lang Rugby 
gespeeld. Wat betreft het vrijwilligersprobleem stelt hij voor Sportservice Midden Nederland een 
analyse te laten maken. 
 
 
3. Verlaging tarieven sportaccommodaties, 2e tranche 
In 2007 zijn de tarieven van sportaccommodaties voor sportverenigingen met 16,55 % verlaagd. Voor 
de verlaging naar 25% besloot het college de tarieven per 1 januari 2009 verder te verlagen met 11 %.  
Normaal gesproken zou na de tariefsverlaging een indexering van 4% worden toegepast. Dit wekt de 
indruk niet op een tariefsverlaging van 25% uit te komen maar op 21 %. Daarom heeft het college ook 
besloten eenmalig de indexatie achterwege te laten. 
Het college besloot dat deze verlaging ook geldt voor Houtense stichtingen met hoofdactiviteit sport 
(Het enige verschil met sportverenigingen is dat zij geen leden hebben). 
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Hiermee wordt meer dan voldaan aan de afspraken met de sportverenigingen om de tarieven van de 
sportaccommodaties vanaf 2006 met 25% te verlagen. 
 
Tariefsverlaging was topic nummer 1 bij de start van Platform Sport Houten! Er zal derhalve in de 
publiciteit vanuit Platform Sport Houten aandacht aan worden geschonken. 
Desgevraagd wordt hiervoor eerst bij Gemeente Houten nagegaan hoe deze verlaging ook toegepast 
wordt op de verenigingen die bij Optisport huren. (Hierover heerst onduidelijkheid omdat een nota 
voor 2009 juist hogere tarieven zou vermelden). 
 
 
4. Sportnota Houten 
In het najaar vonden in Platformverband verschillende themabijeenkomsten plaats als inbreng bij de 
verdere uitwerking van de Sportnota Houten 2008 – 2015. 
 
Er waren themabijeenkomsten over: 

a. Toekomst De Stenen Poort (2x) 
b. Toekomst sporthalgebruik 
c. De Houtense sportorganisatie. 

De verslagen zijn via de agenda voor deze bijeenkomst verspreid. 
 
Een themabijeenkomst over de toekomst van het zwemwater kon wegens gebrek aan aanmeldingen 
niet doorgegaan. De aanwezige zwemverenigingen dringen erop aan hiervoor alsnog een bijeenkomst 
te beleggen. In het takenpakket van Simon van der Linden heeft het aangekondigde nadere 
onderzoek naar zwemwater hoge prioriteit. Hij wil dit graag met de betrokken verenigingen samen 
uitwerken. Na afloop van de bijeenkomst spreken de zwemverenigingen daarom rechtstreeks met 
hem een overleg af. 
 
Ook een themabijeenkomst over de doelgroep 55+ is niet doorgegaan. Over dit thema vindt op 14 
januari 2009 wel een gesprek met SWOH plaats. Omdat er wel  belangstelling voor dit thema blijkt te 
bestaan zal na dit overleg bezien worden hoe hier alsnog aandacht aan kan worden besteed. In ieder 
geval zal beschikbare schriftelijke informatie verder verspreid worden. 
 
Noot: Het gesprek van 14 januari met directeur Willy Lageveen (SWOH) heeft geleid tot een 
gezamenlijk initiatief van SWOH en Platform Sport Houten om het thema “Sport en 55+” te 
behandelen in een Sportcafé. Dit aanbod zal aan wethouder Koudijs kenbaar worden gemaakt.  
  
Toekomst De Stenen Poort: 
Hiervoor wordt nog een extra bijeenkomst georganiseerd om na te denken over een nieuwe, 
multifunctionele locatie.  
Dit moet een bijeenkomst zijn, die:   
• niet uitgaat van (vertrek van) De Stenen Poort, maar van een nieuwe, multifunctionele locatie 
• ook partijen betrekt die niet vanuit De Stenen Poort komen, maar die met het oog op de toekomst 

van de vereniging geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een nieuwe locatie 
HC Houten heeft aangeboden een schriftelijke voorzet te willen leveren voor gedachtevorming. 
Er wordt op aangedrongen deze bijeenkomst in februari te laten plaatsvinden, zodat de resultaten 
tijdig doorgestuurd kunnen worden naar de gemeentelijke onderzoekers die zich bezig gaan houden 
met de derde voorzieningenlocatie. 
 
Sporthallen: 
Gemeente Houten heeft in de Sportnota aan HV Houten ondersteuning aangeboden voor de 
realisering van een eigen handbalhal. In gesprekken met Gemeente Houten bleek vervolgens dat het 
plaatsen van een definitieve hal beter uitgevoerd zou kunnen worden, dan een tijdelijke hal. Er is 
daarvoor ook een geschikte locatie (Hefbrug). HV Houten wil nu een eigen sporthal opzetten die ook 
andere partijen  zouden kunnen gebruiken en heeft de sportverenigingen uitgenodigd het te laten 
weten als zij interesse hebben voor dit initiatief. Ca. 19 januari a.s. verwacht HV Houten de eerste 
ontwerptekeningen voor deze nieuwe hal. 
 
Combinatiefunctonarissen: 
De themabijeenkomst hierover heeft een verslag opgeleverd, waarin de functies van sportmakelaar en 
combinatiefunctionaris verder worden ingekleurd. In de bijeenkomst is onderschreven wat hierover in 
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de sportnota is beschreven. Insteek van de combinatiefunctionarissen (voor sport minimaal één voor 
het basisonderwijs en één voor het VO) moeten vooral uitvoerende taken zijn.  
Maandag 19 januari a.s. start bij Gemeente Houten een nieuwe medewerker, Martijn Martens, die tot 
de zomer vooral de combinatiefunctie in overleg met alle betrokkenen verder gaat invullen en in dat 
kader ook alle financieringsaspecten hiervan in kaart gaat brengen. Ook zal hij de functie 
Sportmakelaar en het Sportinformatiepunt verder inrichten.  
 
 
5. Houten sport samen! (zie ook bijlage 2) 
Jorn van Dijk, stagiaire bij SV Houten, licht toe: SV Houten wil samen met de andere (voetbal) 
verenigingen in de zomer een sportevenement voor heel Houten opzetten.  
Voorlopig is hiervoor het weekend van 15/16 augustus gekozen, omdat dit in ieder geval goed past in 
de voetbalcompetitie. 
Er wordt onder andere gedacht aan een onderling toernooi tussen de vier Houtense verenigingen, 
maar ook is er ruimte om bijvoorbeeld een “sportmarkt” te organiseren. 
De bedoeling is dit jaar te starten bij SV Houten, maar dit jaarlijks te gaan herhalen en daarbij ook de 
locaties van andere sportverenigingen te betrekken. 
 
Dit initiatief wordt enthousiast ontvangen. Er is ook belangstelling voor de “Sportmarkt”. Die kan meer 
ruimte voor wervingsactiviteiten bieden, dan de Activiteitenmarkt (waarop sportverenigingen de laatste 
jaren steeds minder zichtbaar aanwezig zijn). Vanuit Platform Sport Houten zullen bij alle verenigingen 
belangstelling en wensen nog verder nagevraagd worden. 
Het weekend van 15/16 augustus acht men overigens minder geschikt, omdat dit nog in de 
schoolvakantie valt  (BO: tot 23 augustus; VO: tot 30 augustus, WM) en samenvalt met Fladderen. 
 
Met dit positieve onthaal vanuit Platform Sport Houten gaat SV Houten dit initiatief nu eerst definitief 
aankondigen bij wethouder Jan Koudijs. Daarna volgt nader bericht over de volgende stappen. 
 
 
6. Rondvraag 
Yvonne van Slagmaat (GoSwim): Verzoekt vanwege de steeds wisselende deelnemers tijdens de 
bijeenkomst met naambordjes te werken. Dit wordt volgende bijeenkomst ingevoerd. 
Gert Wildvank (SV Houten): Deelt mee, dat de extra kleedkamers aan het begin van het seizoen klaar 
waren en inmiddels in gebruik zijn genomen. Hij kondigt een uitnodiging aan om dit wapenfeit  samen 
te vieren. Naar aanleiding hiervan spoort Peter van der Wens allen aan elkaar vaker bij dergelijke 
evenementen uit te nodigen, zodat dit de onderlinge band tussen de sportbesturen bevordert.  
Jaap Wijnker (HC Houten): Kondigt naar aanleiding van het vorige punt activiteiten aan in het kader 
van het lustrumjaar van HC Houten. 
Peter van der Wens (BV Houten): Beschrijft onaanvaardbare problemen met het onderhoud van 
sporthal De Molenwiek: een trainer heeft zelfs de trainingen gestaakt. Hij dringt aan op maatregelen.  
Simon van der Linden (Gemeente Houten): Gaat in op de vorige spreker. Hij is ook via andere 
klachten op de hoogte van de ontstane problemen en kondigt aan dat er nog dezelfde week 
maatregelen worden getroffen. Een oplossing voor sporthal De Molenwiek heeft nu de hoogste 
prioriteit. Daarna neemt hij vergelijkbare vragen over sporthal De Slinger in behandeling. 
 
Noot:  Eind van de week heeft een schoonmaakbedrijf de opdracht ontvangen om voor het weekend 
de sportvloer en de vloeren van de kleedkamers van sporthal De Molenwiek schoon te maken. Er 
volgt nog een overleg over het vervolg hierop. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 13 januari 2009 

 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie  
BC Woodpeckers Rob van Heesch Voorzitter V 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter V 
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter V 
Hockeyclub Houten Jaap Wijnker Bestuurslid uitplaatsing V 
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter V 
OWSV Hi-Dive Frans Landzaat Secretaris V 
Reddingsbrigade Tripduikers Rian Hage Secretaris V 
SV Houten Gert Wildvank 

Jorn van Dijk 
Voorzitter 
Stagiair 

V 
V 

Tennisclub Atalanta Rinus van den Heijkant  V 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter V 
    
Gasten    
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder V 
Gemeente Houten Simon van der Linden Beleidsmedewerker V 
SWOH/Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator V 
    
Afwezig    
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter Zka  
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten Zka  
Avond4daagse Houten   Zka  
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter Zka 
Gemeente Houten Annelies Krikke Beleidsmedewerker Mka  
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  Zka  
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter Mka 
HSSV Ton van der Ham voorzitter Mka 
HTTC Henk Aanstoot Secretaris Zka 
Judovereniging Groot Houten Thom van der Heijden Bestuur Zka 
KV Victum/IGCN Klaas Otten 

Jan Rademaker 
Voorzitter 
Penningmeester 

Mka 
Mka 

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter Zka 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter Zka 
Sportservice Midden Nederland Paul Voois  Mka 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris Zka 
TC Houten  Coen Belderink Voorzitter Zka 
Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter Mka 
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter Zka 
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid Mka 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter Zka 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter Zka 
Wielertourclub Houten   Zka 
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Bijlage 2 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 13 januari 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inleiding 
Op verzoek van het Bestuur van SV Houten heb ik vanuit mijn opleiding Hogeschool voor Sport, Management en 
Ondernemen in Amsterdam een stageopdracht gedaan. 
 
Het verzoek van het Bestuur van SV Houten was om te onderzoeken of er middels het opzetten van een 
gemeentelijke sportactiviteit waarbij voetbal de hoofdmoot is de onderlinge samenwerking tussen de 
voetbalverenigingen op sportieve wijze verbetert kan worden. 
 
Hiertoe zijn de volgende aandachtsgebieden geformuleerd. 
• Zorg er voor dat alle deelnemende verenigingen er voordeel uit kunnen halen 
• Probeer een prestatief en een informatief aspect in het evenement in te bouwen. 
• Zorg er voor dat de organisatorische kosten gedragen gaan worden door Gemeente, fondsen en sponsoren. 
• Informeer bij clubs, gemeente en organisaties of er interesse is voor het opzetten van een evenement.  
 
 
Oorsprong van de stageopdracht 
De oorsprong ligt geborgen in de groei van dorp tot kleine stad zoals Burgemeester Laamers dat ook omschreef 
in zijn Nieuwjaarstoespraak 2009. Als oorspronkelijk drie kleine kernen binnen de Gemeente Houten van ieder 
een paar duizend inwoners is de laatste 25 jaar de plaats Houten van dorpse omvang gegroeid naar een stadse 
omvang van ruim 47.000 inwoners. Deze groei gaat gepaard met stadse groei stuipen. 
In zowel Houten bij de Oud Houtense inwoners die veelal in Het Oude Dorp wonen als bij de inwoners van ’T Goy 
en Schalkwijk is de komst van al die nieuwe inwoners met enige scepsis ervaren. Tradities als Dorpsfeest in 
Houten, Tentfeesten in Schalkwijk worden door nieuwe jeugd bezocht en dat wordt door de oorspronkelijke jeugd 
soms als bedreigend ervaren. Verschillende incidenten hebben zich daar de laatste jaren in voor gedaan waarbij 
soms zelfs politie inzet nodig was.  
Op sportief en in dit geval voetbalgebied is er tussen de jeugd weinig tot geen sprake van rivaliteit anders dan de 
sportieve rivaliteit die er ook mag zijn. 
 
 
Probleemstelling 
Het probleem is dus dat de sociale cohesie van Houten nog onvoldoende aansluit bij de doorgemaakte groei. 
Aangezien de vier voetbalclubs een groot deel van de bevolking bereiken en op sportief gebied er heerlijk 
gevoetbald wordt tussen de verschillende clubs willen we via de sportieve weg mee helpen om Houten één 
Gemeente te maken. 
Dit is dan ook tevens de drijfveer voor S.V Houten om dit probleem aan de pakken. S.V Houten wil door middel 
van een jaarlijks terugkerend sportief door voetbal gedragen evenement de sociale samenhang binnen de  
Gemeente Houten verbeteren. 
 
 
Het voetbal evenement 
• Op of bij het complex waar de heren 1 elftallen gaan spelen wordt de sportactiviteiten markt georganiseerd. 

Dit is jaarlijks bij een andere voetbalclub in de Gemeente Houten. Het eerste jaar bij SV Houten. 
• Daarnaast wordt er bij door de jongens A1, meiden A1 en Vrouwen 1 ook een onderling toernooi afgewerkt 

op ieder complex een toernooi. Jaarlijks op een ander complex. 
• De vereniging die over de 4 toernooien de meeste punten vergaard wint de Gemeente Houten Appel Cup 

wisselbokaal. Voor ieder team is er een beker per categorie beschikbaar. 
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De activiteitenmarkt/ Megasportdag 
De activiteiten markt in zijn huidige vorm is voor veel sportverenigingen niet optimaal, naast de zeer grote 
diversiteit aan verenigingen van  Leger der Heils tot de Duikvereniging rijp en groen bij elkaar. 
Ook de Megasportdag is door organisatorische problemen het afgelopen jaar niet door gegaan, maar bood ook 
niet iedereen de mogelijkheid om mee te doen. 
Nu hebben wij niet het idee dat alles op één dag is in te vullen maar door aan de sport activiteit ook de 
sportactiviteitenmarkt te koppelen ontstaat er wel een groot sportief geheel waar alle bestaande 
sportverenigingen in Houten zich kunnen presenteren. 
 
 
Organisatie: 
Doelstelling is om het evenement te laten organiseren, waarbij hulp van vrijwilligers van de verenigingen meer 
dan gewenst is. 
 
 
Datum project 
Het weekend van 15 en 16 augustus 2009. 
 
 
Wat willen wij van u weten! 
• Of de voetbalverenigingen interesse hebben om in deze opzet mee te gaan. 
• Of er interesse is bij de andere sportverenigingen om op deze wijze sport en informatie aan elkaar te 

verbinden en deel te gaan nemen aan een sportieve activiteiten markt. 
• Of de datum die voor het voetbal gunstig is ook voor anderen niet bezwaarlijk is 
 
 
 
(Hand out bij de presentatie van Jorn van Dijk, stagiaire bij SV Houten) 
 


