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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 28 september 2009, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 

 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 22 febru ari 2010) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  

 
Peter van der Wens (BV Houten) opent de bijeenkomst en heet in het bijzonder de heren Eugène van 
Zijl (Broederschap Sportprijs) en Ewald van Kouwen (Positief Coachen) welkom ten behoeve van de 
agendapunten 3 en 4. 
      
 
2. Verslag en mededelingen  

 
• Verslag van 25 juni 2009 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het verslag. 
 
  
• Mededelingen 
 
Inventarisatie alcoholbeleid bij sportverenigingen: De inventarisatie van GGD Midden Nederland laat 
zien dat de verenigingen die hieraan hebben meegedaan op de goede weg zijn. Er wordt aan veel 
wettelijke verplichtingen voldaan en men is zich bewust van rol en verantwoordelijkheid. 
Belangrijke conclusies zijn: 
• De personen die de wettelijke verklaring sociale hygiëne hebben, zijn niet altijd leidinggevenden; 
• Met barvrijwilligers gaat men bij elke sportvereniging niet op dezelfde manier om; 
• Barvrijwilligers zijn niet altijd getraind in het verantwoord alcohol schenken; 
• Bij een aantal sportverenigingen is de VWA controle lang geleden is uitgevoerd. Dit blijft een 

aandachtspunt; 
• Er wordt niet altijd consequent gecontroleerd op leeftijd, bij een aantal verenigingen ontbreekt dit 

ook in het geformuleerde beleid;  
• Een aantal verenigingen geeft aan dat de schenktijden niet zijn vastgelegd, deze worden ook niet 

duidelijk aangegeven in de kantine; 
• Een aantal afspraken zijn sterk aan te raden voor verenigingen die alcoholgebruik willen 

terugdringen onder jongeren. Toch zie je dat er van een aantal ‘vrij makkelijk in te voeren’ 
afspraken geen gebruik wordt gemaakt. Bijvoorbeeld een afspraak over het schenken tijdens 
jeugdactiviteiten en trainers die worden gewezen op voorbeeldgedrag en verantwoordelijkheid; 

• Verenigingen geven aan open te staan voor een klimaat waarbij alcoholgebruik onder jongeren 
wordt tegengegaan. Wel wordt hierbij aangegeven dat verenigingen afvragen of dit hun 
verantwoordelijkheid is. 

Desgevraagd zijn er geen sportverenigingen die bij hun alcoholbeleid ondersteuning nodig hebben. 
 
Broederschap Sportprijs: Peter van der Wens attendeert op het persbericht over de prijs voor jeugdige 
sporttalenten, waarvoor de inschrijving is gestart. Eugène van Zijl zal hier bij agendapunt 4 toelichting 
op geven. 
 
Mini ‘meet & match’plaza: Peter van der Wens vraagt aandacht voor de uitnodiging voor een 
bijeenkomst op 29 september 2009 (was bij de agenda gevoegd). Tijdens deze bijeenkomst bij 
College de Heemlanden konden organisaties mas-stageplekken c.q. klussen kort aan de leerlingen 
toelichten. 
 
Task Force 55+:  Op vraag van Norine Maniran (SWOH) tijdens de vorige bijeenkomst licht Annelies 
Krikke toe, dat dit onderwerp is meegenomen in het Mulier-onderzoek.  
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Vrijwilligerspeiling: Volgens Margreet Rijgersberg (vrijwilligerscentrale) heeft de peiling 5 reacties 
opgeleverd. 
 
 
• Mededelingen van de verenigingen 
 
Taurus: Ruurd Gelderblom deelt mee, dat Taurus een ledenstop heeft ingevoerd en een team heeft 
teruggetrokken. Alle zaalruimte is maximaal bezet. 
 
Stichting Sportieve Recreatie (voor het eerst aanwezig): Adrie Abrahamse vertelt dat SSR 2 x per 
week in Den Oord te vinden is en groeit. 
 
SV Houten: Gert Wildvank vertelt, dat SV Houten problemen heeft met geluidsoverlast voor de 
aanpalende begraafplaats. 
 
OWSV Hi-Dive: William van Rijnsoever uit onvrede van Hi-Dive met het management van Optisport 
(beheerder van Zwembad De Wetering). De onderlinge communicatie verloopt slecht. 
 
HV Houten: Dick Jacobs vertelt over de voortgang van de activiteiten om een handbalhal op te zetten. 
Er zijn in het gesprek met de gemeente aanvullende vragen over de financierbaarheid gerezen, 
waardoor enkele zaken rond gebruikers en opbrengsten van de toekomstige hal opnieuw in kaart 
moeten worden gebracht. 
Verder beklaagt HV Houten zich over het onderhoud van de accommodatie (o.a. slecht zichtbare 
belijning) en de regelmatige vernielingen van het huidige veld. 
 
VC Houten: Bram Alblas bepleit, dat sportverenigingen snel een speciale sessie beleggen over de 
optimalisatie van het sporthalgebruik. 
 
Delta Sports ‘95: Cees Hogenes kan meedelen dat de uitbreiding met 4 extra kleedkamers klaar is. 
 
Judovereniging Groot Houten: Herman Schilperoort meldt, dat hun aanwezigheid op de 
activeitenmarkt de vereniging veel nieuwe leden heeft opgeleverd. 
 
TV De Doordraaiers: Ook Mike Oosterwaal spreekt zich positief uit over de activiteitenmarkt: 
Doordraaiers vond deelnemers voor een introductiecursus, “dagsenioren” en 14 nieuwe leden. 
 
 SWOH/Vrijwilligerscentrale: Margreet Rijgersberg meldt, dat ‘Korf in de Wijk’ twee keer is uitgevoerd 
en dat hiermee ca. 25 kinderen zijn bereikt. Verder kondigt Margreet aan, dat SWOH in maart 2010 
een dag voor senioren in Houten gaat organiseren, waarop ook de relatie tussen senioren en sport 
aan de orde zal zijn. 
 
Sportservice Midden Nederland: Eddy Heering vertelt, dat veel verenigingen dit jaar meedoen aan 
‘Trainers voor de Klas’ en dat dit project goed verloopt. Verder is hij vooral druk bezig met het project 
‘Sportieve VO school’. 
 
 
3. Effectief begeleiden van Houtense Jeugdspelers –  een Houtense pilot?  
 
Ewald van Kouwen (Stichting Positief Coachen) stelt, dat hoe coaches, teamleiders en trainers met 
sporters communiceren vaak haaks staat op wat bewezen werkt. Dat blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek. Met een andere aanpak ontwikkelen hun spelers zich beter (en zetten dus betere 
prestaties neer). Topcoaches behaalden daar veel succes mee. Ook haken spelers minder snel af. 
Om dit verhaal naar het grote publiek te brengen is Stichting Positief Coachen opgericht. De stichting 
geeft o.a. workshops in het effectief begeleiden van jeugdspelers. Dit najaar start een project in 
Nieuwegein, voornamelijk gericht op trainers en coaches. Hiervoor vindt op 12 oktober de 
startbijeenkomst plaats. Positief Coachen zou ook een project in Houten kunnen draaien, gefinancierd 
door het lokale bedrijfsleven.Ewald van Kouwen wil graag vernemen wat de Houtense sportclubs 
ervan vinden. 
Op de toelichting van Ewald van Kouwen wordt enthousiast gereageerd. Opgemerkt wordt dat dit 
zeker ook van belang kan zijn voor de toekomstige combinatiefunctionarissen die ook een rol gaan 
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krijgen in het begeleiden van het kader bij de verenigingen. Men ziet nadere initiatieven graag 
tegemoet. 
 
 
4. De Broederschap Sportprijs  
 
Eugène van Zijl (OLVB) licht toe, dat de Onze Lieve Vrouwe Broederschap jaarlijks in haar 
novemberbijeenkomst de Sportprijs uitreikt. Hiertoe start de OLVB medio september met advertenties 
in de kranten en brieven naar lokale sportclubs. De inschrijving sluit op 31 oktober. 
Hoewel er in Houten veel sporttalent is, valt ieder jaar toch het lage aantal aanmeldingen voor deze 
sportprijs tegen. Hij spoort de sportverenigingen aan hier aandacht aan te besteden. 
Verder deelt hij mee, dat hij met de sportmakelaar zijn wens heeft besproken om een groter 
evenement neer te zetten. Voor de sportprijs 2011 is het de bedoeling dat dit evenement 
daadwerkelijk vorm gaat krijgen. Daarvoor wordt een werkgroep opgezet. 
  
 
5. Sportnota Houten 2008 – 2015: Sportmakelaar  
 
Het Houtense Sportinformatiepunt krijgt vorm. Een eerste stap betreft de aanstelling van een 
Sportmakelaar. Vanavond maken we kennis met de nieuw aangestelde Sportmakelaar, Robbert 
Bessems. 
Robbert Bessems heeft lichamelijke opvoeding gestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding in Amsterdam. Daarna heeft hij in Rotterdam gewerkt als vakleerkracht op verschillende 
basisscholen en heeft daar veel van het sportklimaat in Rotterdam geleerd. Nu is hij naast zijn baan 
als sportmakelaar werkzaam op College de Heemlanden als docent lichamelijke opvoeding. Binnen de 
verenigingsleven is hij zelf actief bij Badminton Vereniging Houten. Hij gaat zich in eerste instantie 
vooral bezig houden met het kennismaken met de verschillende sportaanbieders in Houten. 
Daarnaast is zijn voornaamste activiteit momenteel het inrichten en opzetten van het digitale 
sportloket. 
 
 
• Activiteitenmarkt 2009  
 
Robbert maakt van de gelegenheid gebruik de ervaringen te vragen.  
Over het algemeen waren de deelnemers aan de activiteitenmarkt positief. Een aantal partijen was 
ook afwezig. Redenen hiervoor zijn een te kort aan kader en een ingevoerde ledenstop. 
Positieve geluiden: de activiteitenmarkt was beter dan vorig jaar. Deelnemers gaven aan dat men een 
goede plek op de markt had. Het is een uniek evenement. Gezellig. Loopplan was beter.  
Verbeterpunten: Er zijn deelnemers die vraagtekens zetten bij de aanwezigheid van commerciële 
partijen. Deze moeten echter €50 betalen om deel te nemen aan de activiteitenmarkt. (werd overigens 
ook per abuis in rekening gebracht aan Hi-Dive). 
Wat is de doelstelling van de activiteitenmarkt? Als het is om vrijwilligers organisaties een kans te 
geven zichzelf te profileren sla je de plank mis met de aanwezigheid van commerciële instellingen. Als 
het gaat om het presenteren van de mogelijke activiteiten die je binnen Houten kunt doen, is dat weer 
wel correct. 
Wellicht is het een idee om pleinen te maken waar activiteiten per soort gegroepeerd staan. Nu 
stonden de sporten namelijk behoorlijk verspreid. 
 
Noot: Wat was de opdracht van de Evenementenfabriek, die deze activiteitenmarkt organiseert? 
 
 
• AED (Automatische Externe Defibrillator) 
 
De Sportmakelaar geeft aan dat er geen gemeentelijke sportgelegenheden zijn waar een AED 
aanwezig is. Hij denkt dat het raadzaam is om er een te hebben op alle sportcomplexen.  
Verschillende verenigingen geven aan dat zij zelf een AED hebben aangeschaft en dat deze strikt 
voor eigen gebruik is. Van anderen verenigingen is hun standpunt niet echt duidelijk. 
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6. Sportnota Houten 2008 – 2015: Combinatiefuncties  
 
Na aanstelling van de Sportmakelaar wordt verder gewerkt aan de combinatiefuncties Onderwijs - 
Sport. Annelies Krikke (Gemeente Houten) licht de uitgangspunten toe die de gemeente hanteert: 
Volgens landelijke normen kan Houten aan de slag met 9,3 fte combinatiefuncties (fte = ‘full time 
equivalent’; 1 fte = 1 volletijdsmedewerker). 5,7 fte is bestemd voor combinatiefuncties onderwijs – 
sport. Vertrekpunt is, dat er een functie wordt ingericht die werkzaam is voor twee werkvelden. Hoe de 
combinatiefuncties in Houten worden ingevuld wordt hoofdzakelijk bepaald door de eigen kaders van 
de gemeente en de sportverenigingen. Hierop bestaat geen landelijke toetsing. De werkzaamheden 
moeten wel steeds op beide gebieden (onderwijs en sport) liggen. 
De inrichting van het takenpakket van de combinatiefuncties kan vanuit twee invalshoeken benaderd 
worden: Enerzijds heeft Gemeente Houten in de Sportnota bij een aantal gewenste activiteiten een rol 
toegedacht aan de combinatiefuncties. Anderzijds kunnen er ook wensen zijn vanuit de 
sportverenigingen en vanuit Platform Sport Houten.  
 
Simon Ott (Sportservice Midden Nederland) spoort de sportverenigingen aan hier de komende tijd de 
interne discussie over te starten. Simon (030-751 38 52) kan verenigingen hier desgewenst bij 
ondersteunen. 
Simon Ott noemt bijvoorbeeld een combinatiefunctie voor een judovereniging in Den Haag, die werkt 
met een aanstelling voor 18 uur, waarvan 9 uur in onderwijs en 9 uur bij de vereniging. Een ander 
voorbeeld is Gemeente Hengelo, waar de combifunctionaris bij het zwembad onder schooltijd 
zwemonderwijs geeft en na schooltijd trainingen geeft bij de zwem- en poloclub (waardoor de jeugd op 
school zwemt en doorstroomt naar de vereniging). 
 
Op 19 november a.s. organiseert Gemeente Houten een avond waarop alle betrokken partijen over dit 
onderwerp geïnformeerd zullen worden en een eerste verkennende bespreking hebben. Hieruit 
vormen zich de contouren die in Houten verder uitgewerkt zouden kunnen worden.  
Het kost vervolgens minimaal een half jaar voordat de eerste combinatiefunctionaris kan zijn 
aangesteld. 
 
 
7. Sportnota Houten 2008 – 2015: Toekomst De Stenen  Poort/ Derde locatie  
 
Will Mossink rapporteert uit de inspraakavond van 15 september jl. over de keuze voor de derde 
voorzieningenlocatie (Meerpaal Zuid of toch De Kruisboog Oost?).  
Jaap Wijnker (HC Houten) presenteerde hier vanuit Platform Sport Houten de visie op de inrichting 
van een derde locatie. De raadsleden waren belangstellend en lovend. Vervolgens werd er door een 
aantal burgers ingesproken inzake de voorkeur die het college heeft voor De Meerpaal: bewoners 
konden zich in de bestemming vinden, maar vroegen wel om wat meer afstand tot de bestaande 
woningen; de weidevogelwerkgroep bepleitte om op het terrein voldoende ruimte te laten zodat 
weidevogels zoals o.a. grutto’s in dit gebied konden blijven nestelen. 
  
Aan de vooravond van de debatraad (dinsdag 29 september) van de Houtense gemeenteraad over de 
locatiekeuze is een aantal betrokken verenigingsbesturen vanavond afwezig om bij verschillende 
fracties nog nadere toelichting te geven op de hun visie op de inrichting. 
(Inmiddels is bekend, dat de raad op 29 september niet over de locatiekeuze heeft besloten. Dit komt 
ter besluitvorming aan de orde op 3 november. WM)  
 
 
8. Rondvraag  
 
Simon Ott: Vraagt rond of er bij de sportverenigingen belangstelling bestaat voor een sportdebat in het 
kader van de verkiezingen. Hier blijkt bij de aanwezigen niet meteen belangstelling voor te bestaan. 
 
Ewald van Kouwen: Noemt nog de website van Stichting Positief Coachen: www.positiefcoachen.nl .   
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Bijlage 1 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 28 september 2009 
Deelnemerslijst  
 
Verenigingsbesturen van:  Naam deelnemer  Functie  
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
Stichting Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuurslid 
SV Houten Gert Wildvank Voorzitter 
Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter 
   
Gasten    
OLV Broederschap Eugène van Zijl  
Stichting Positief Coachen Ewald van Kouwen  
Gemeente Houten Annelies Krikke Beleidsmedewerker 
Gemeente Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportservice Midden Nederland Paul Voois 

Simon Ott 
Maikel Olie 
Eddy Heering 

Jeugdsportconsulent 

SWOH / MaS Ton Kasteleijn Makelaar Maatsch. Stage 
SWOH / Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator 
   
Afmeldingen    
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder 
SWOH Norine Maniran Sport 55+ 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten/penningmeester 
BC De Woodpeckers Rob van Heesch Voorzitter 
Hockeyclub Houten Jaap Wijnker bestuurslid 
HSSV Ton van der Ham voorzitter 
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter 
KV Victum/IGCN Klaas Otten Voorzitter 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Tennisclub Atalanta Chris Driessen Voorzitter 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Genodigde sportvereni gingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving : 
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter 
Avond4daagse Houten   
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loopgroep Houten Gert Knoet Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
TC Houten  Coen Belderink Voorzitter 
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter 
Wielertourclub Houten   
Stichting Enter Eddy Coutinho Directeur 
 


