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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 22 februari 2010, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 

 
Verslag (definitief, vastgesteld tijdens de bijeenk omst van 22 april 2010) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  

 
Peter van der Wens (BV Houten) opent de bijeenkomst en heet in het bijzonder de dames Ellen de 
Roos en Heleen Veder (Beachsport Houten) en de heer Arie Hakkert (Subsidieregels) welkom ten 
behoeve van de agendapunten 3 en 6. Wethouder Koudijs verontschuldigt zijn korte aanwezigheid (tot 
20.45u). 
      
 
2. Verslag en mededelingen  

 
• Verslag van 28 september 2009 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het verslag. 
 
  
• Mededelingen 
 
Led verlichting voor sportvelden: Mike Oosterwaal attendeert op een aanbod van Led verlichting voor 
sportparken (zie ook bijlage 2). Voordeel is dat deze verlichting 60 % energiebesparing oplevert, snel 
aan/uit kan worden gezet en ook dimbaar is. Het geeft ook minder uitstraling buiten het complex. 
Opgemerkt wordt, dat de gemeente ook Led verlichting onderzoekt voor gebruik in sportzalen.  
 
Sport Congres “Bewegen en Sport voor ouderen” en Arko Sports Media Congres: Norine Maniran was 
in december aanwezig bij ‘Bewegen en Sport voor ouderen’. Hier werden manieren gepresenteerd om 
ouderen meer bij sportactiviteiten te betrekken. Zij wil hier met geïnteresseerde sportverenigingen in 
een aparte bijeenkomst graag verder praten over de ideeën die ze heeft opgedaan. 
Op 29 maart gaat het Arko Sports Media Congres over Europese regelgeving.  
 
Overleg zaalverdeling 2010-2011: Op verzoek van Platform Sport Houten vindt evenals voorgaande 
jaren voorafgaand aan de gebruikelijke inschrijvingsronde in april/mei een vooroverleg plaats voor 
zaalgebruikers. Will Mossink heeft hierover op 25 februari een gesprek met gemeente Houten om dit 
voor te bereiden. 
Naar aanleiding hiervan meldt een aantal verenigingen ongenoegen over het zaalonderhoud en de 
wijze waarop door gemeente houten op klachten en meldingen wordt gereageerd. Zie ook de 
mededelingen hieronder. 
 
 
• Mededelingen van de verenigingen 
 
Judovereniging Groot Houten: Bestaat dit jaar 30 jaar. Er is een stichting Topjudo Utrecht opgezet om 
judo rond Utrecht op de kaart te zetten. In het kader van “Zilveren Kracht” doet Judo ook mee aan 
acties voor het sporten van mensen die Vutten.  
Het onderhoud van de accommodatie verloopt steeds stroever. Op meldingen wordt niet gereageerd. 
 
SV Houten: Voetbal ligt vanwege de weersomstandigheden al veel te lang stil. 
 
HV Houten: Dick Jacobs meldt klachten over onderhoud van De Slinger. Hij laakt vooral de trage 
reactie van de gemeente en vindt dit in verhouding tot de huurtarieven absurd. 
Wat betreft de planvorming rond een eigen sporthal is het rustig in afwachting van een gemeentelijk 
onderzoek naar de behoefte en het aanbod van sportaccommodatie. 
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Met Enter start HV Houten per 1 maart een samenwerking voor het gebruik van paviljoen en veld voor 
jeugdactiviteiten. 
 
BC De Woodpeckers: Jos Theeuwen vertelt in gesprek met de gemeente te zijn over de huidige 
accommodatie, De Slinger. De Woodpeckers gaat dit jaar eredivisie spelen. Dit stelt strengere eisen 
aan o.a. tribune en vloer. Er zijn nu al te vaak blessures. 
 
Badmintonvereniging Houten: Is eveneens gepromoveerd en heeft daardoor meer bezoekers. Heeft 
klachten over het onderhoud, de schoonmaak en het gebruik door andere huurders. Notities en 
meldingen krijgen geen vervolg of men wordt doorverwezen van het bekende kastje naar de 
spreekwoordelijke muur. 
 
TV De Doordraaiers: Meldt dit jaar weer eens buiten de rode cijfers te kunnen blijven. Kent activiteiten 
voor alle doelgroepen en heeft een stabiel/gespreid ledenbestand. Vindt de voorgenomen brug over 
de rondweg wenselijk, maar vraagt zich wel af hoe lang dit nog gaat duren. 
 
Victum/IGCN: Victum heeft geen klachten over de accommodatie. Heeft wel een kaderprobleem met 
jeugd tussen 15 en 25 jaar en heeft op 19 maart een workshop in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen om  hierover te praten. 
 
OWSV Hi-Dive: William van Rijnsoever is blij, dat zijn vereniging nu geen klachten over de 
accommodatie kent. Heeft een stabiel ledenbestand. Desgevraagd zegt hij het zwembadinitiatief op 
De Kruisboog niet interessant te vinden: te ondiep, te ver weg, werken op 2 locaties is ongewenst, 
wenst op vrijdagavond te kunnen gebruiken. 
 
 
3. Subsidieregels (zie ook ppt-presentatie op www.platformsporthouten.nl ) 
 
Arie Hakkert, coördinator subsidies van Gemeente Houten, geeft een algemene toelichting op het 
subsidiebeleid. Hierbij gaat hij ook in op enkele wijzigingen die per 1 januari zijn ingevoerd. 
 
In Houten wordt ca. 5 miljoen euro subsidie uitgekeerd aan ca. 110 instellingen. In 2009 gaat  
ongeveer € 300.000,00 naar 24 sportverenigingen. 
 
Subsidie wordt sinds 3 jaar nog uitsluitend verstrekt voor activiteiten. Die activiteiten moeten bijdragen 
aan daarvoor opgestelde “beleidsdoelen”. De aanvraag werkt eenvoudig met een aanvraagformulier. 
Een ander vorm van aanvragen is niet mogelijk. Ook het invullen van het formulier wordt strikt 
gehanteerd. Via “subsidies” zoeken op de site van gemeente Houten zijn aanvraagformulier en 
toelichting goed terug te vinden. 
Bij beoordeling van een aanvraag mag “geen geld beschikbaar” op zichzelf geen afwijzingsgrond zijn. 
Daarvoor stelt de gemeente tevoren jaarlijks een subsidieplafond op, op basis van de te verwachten 
aanvragen. 
 
Bij de verantwoording van de subsidie is schriftelijke rapportage pas vereist bij een subsidie boven € 
5000,00. Een tussenrapportage is vereist om te voorkomen dat er achteraf verrassingen zijn. Zo kan 
nog tussentijds overleg plaatsvinden. Zo’n rapportage kan overigens ook zijn “alle activiteiten verlopen 
volgens planning”. Accountantscontrole is vereist bij subsidie boven € 50.000,00 (was € 25.000,00). 
 
 
4. Maatschappelijke Stages (ingelast)  
 
Ton Kasteleijn, makelaar Maatschappelijke Stages, heeft behoefte aan meer vaart in het werven van 
plaatsen voor maatschappelijk stages. Zeker ook, omdat het aantal leerlingen gaat toenemen, 
waarvoor een plaats beschikbaar moet zijn. Hij wil graag bespreken wat er vanuit sport meer zou 
kunnen  gebeuren. Hij ziet namelijk wel veel vrijwilligers bij sportverenigingen, maar niet in het kader 
van maatschappelijke stage. Het zou al veel opleveren als het predikaat maatschappelijk stage op een 
deel van dit vrijwilligerswerk zou kunnen worden geplakt. 
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Ton ziet de volgende varianten en acties: 
1. Leerling is lid van een sportvereniging en werkt al aan een ‘klus’ / vrijwilligerswerk. Deze 

leerling kan in overleg met de sport coach / begeleider aangemeld worden bij mashouten.nl. 
Dan is het eenvoudig omgezet. 

2. Leerling is lid van een sportvereniging en wil graag een ‘klus’ / vrijwilligerswerk doen. Bij deze 
leerling is nog niet bekend dat dit mogelijk is. Vraag aan de sportvereniging om dat na te 
vragen bij deze leerling en in overleg met de sport coach / begeleider aan te melden bij 
mashouten.nl. 

3. Leerling is lid van een sportvereniging en werkt al aan een ‘klus’ / vrijwilligerswerk. Deze 
leerling neemt een andere leerling mee (die nog geen lid is) en samen werken ze aan een 
klus. Hiermee is het een introductie / kennismaking voor de andere leerling en promotie 
voordeel voor een potentieel nieuw lid. In overleg met de sport coach / begeleider dit aan te 
melden bij mashouten.nl 

Hierop vult Mike Oosterwaal een vierde variant aan: 
4. Bij Vrijwilligerscentrale een vraag leggen naar vrijwilligers die maatschappelijke stages bij een 

sportvereniging willen begeleiden. 
De verenigingen staan ervoor open dat deze begeleiding door derden wordt ingevuld: de huidige 
vrijwilligers hebben geen tijd meer voor deze begeleiding van stagiaires. Maatschappelijke stages zijn 
zinvol, maar ze kosten meer tijd, dan ze opleveren. 
 
Ton zal dit verder bespreken in een afzonderlijk overleg met belangstellende sportverenigingen. 
Gert Wildvank wil graag een persoonlijk overleg met Ton over mogelijkheden bij SV Houten. 
  
 
5. Positief Coachen  
 
Inmiddels is het initiatief dan Ewald van Kouwen tijdens de bijeenkomst van 28 september toelichtte 
opgenomen in het BOS-werkplan van gemeente Houten. Positief Coachen draagt onder andere bij 
aan het vasthouden van de oudere jeugd bij de sportverenigingen. Het project biedt een 
trainingscyclus aan voor coaches en trainers. Sportmakelaar Robbert Bessems zoekt alle 
sportverenigingen op om te bespreken of en hoe dit aanbod binnen het kader kan worden uitgevoerd. 
In het kader van het BOS-werkplan moeten er 10 cycli uitgevoerd gaan worden. Voor 5 hiervan is 
budget beschikbaar. De ander cycli hoopt met te financieren door ook de sponsorbedrijven van de 
sportverenigingen te betrekken bij de financiering, bijvoorbeeld door deze trainingen ook aan het 
bedrijfskader aan te bieden. 
 
Op 4 maart is iedereen uitgenodigd voor de theatershow “Wel winnen, hè!”  in Theater Aan de Slinger. 
Die avond vormt de startavond van het project. Er wordt op een boeiende manier duidelijk gemaakt 
waar het in de trainingen om zal gaan. Aanbevolen! 
Voor informatie over de trainingen kan men ook rechtstreeks contact opnemen met Robbert.   
 
 
6. Beachsport Houten (zie ook ppt-presentatie op www.platformsporthouten.nl ) 
 
Ellen de Roos en Heleen Veder lichten het initiatief toe om aan de hand van een groeiplan in Houten 
Beachsport verder te ontwikkelen. Zij starten daarvoor met Beachtennis, dat deze zomer in overleg 
met de tennisverenigingen bij de Rietplas wordt georganiseerd. Stichting Enter is hierbij betrokken. 
Het moet vooral een leuk evenement worden, ook voor de omstanders.  
Vervolgens kan dit uitgebreid worden naar scholen, bedrijfssport of zelfs deelname aan de NK-
voorrondes in september 2010! 
 
Beachtennis is een sport die tot op hoog niveau wordt beoefend. De meeste beoefenaars zien het als 
een aanvulling op reguliere sport en zijn vooral lid van een tennisvereniging. Qua competenties sluit 
het eigenlijk vooral aan op badminton. 
Het groeiplan voorziet ook in uitbreiding naar andere beachsporten en het eventueel opzetten van een 
eigen vereniging voor beachsport. 
 
In de bespreking wordt opgemerkt, dat er in Houten ook verschillende andere initiatieven rond 
beachsport bestaan: Volleybalvereniging Taurus kent voor De Kruisboog een heus 
Beachvolleybalveld en organiseert ook een beachvolley-evenement in het Oude Dorp. SV Houten 
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kent ook beachvoetvolleybal. Handbal Vereniging Houten organiseert in mei op De Stenen Poort 
Beachhandbal. Gedeeltelijk bekend bij Ellen en Heleen.  
 
Norine Maniran spoort Ellen en Heleen aan om in overleg met de sportmakelaar te kijken of met al 
deze initiatieven toegewerkt kan worden naar een groot houtens zomerevenement. 
Margreet Rijgersberg wijst hen op de mogelijkheid hun aanbod eind augustus ook via de 
activiteitenmarkt onder de aandacht van de Houtense bevolking te brengen.   
 
 
7. Sportnota Houten 2008 – 2015: Toekomst De Stenen  Poort/ Derde locatie  
 
Will Mossink memoreert de besluitvorming rond de nieuwe derde voorzieningenlocatie, die onder 
andere onderdak moet gaan bieden aan de sportverenigingen op sportpark De Stenen Poort. 
Inmiddels is definitief de keuze gemaakt om de derde voorzieningenlocatie in te richten op De 
Meerpaal-Zuid (alternatief was De Kruisboog-Oost). 
De gemeente zal nu initiatieven gaan ontwikkelen om met de betrokken toekomstige gebruikers de 
plannen verder in te vullen. Belangstellenden die daarbij tot nu toe niet betrokken waren kunnen zich 
hier desgewenst alsnog voor aanmelden. Platform Sport Houten blijft hier op afstand bij betrokken. 
 
 
8. Sportnota Houten 2008 – 2015: Sportorganisatie /  Combinatiefuncties  
 
Op basis van de bijeenkomst op 19 november jl. over de combinatiefuncties zijn de contouren hiervoor 
verder uitgewerkt. Er wordt gedacht aan een drietal types combinatiefuncties (sport-onderwijs; sport-
welzijn; cultuur-onderwijs). Er zijn voorstellen over een drieledig werkgeverschap, maar de 
besluitvorming binnen het college is nog niet afgerond. 
Verschillende aanwezigen dringen nadrukkelijk aan op een betere terugkoppeling voer dit onderwerp. 
Zij hebben naar aanleiding van de oproep wensen kenbaar te maken reacties gestuurd, maar hier 
niets meer op vernomen, zelfs geen ontvangstbevestiging. 
 
Inmiddels hebben Peter van der Wens en Will Mossink voor de vorming van het sportinformatiepunt 
uit de sportnota (Sportpunt Houten) en voor het werkgeverschap van de sportmakelaar Stichting Sport 
Houten opgezet. Door de personele unie van het oprichtingsbestuur met het presidium van Platform 
Sport Houten is hiermee een organisatie voor en door de sport in Houten gecreëerd. Gezien de 
huidige betrokkenheid en ervaring met de BOS/BSI-projecten is het uitdrukkelijk de intentie dat ook de  
combinatiefuncties sport-onderwijs hierin worden opgenomen. 
 
Verwacht wordt, dat tijdens de volgende bijeenkomst van Platform Sport Houten het volledige plaatje 
van de Houtense sportorganisatie toegelicht kan worden. 
 
 
9. Sportdebat  
 
Tijdens de bijeenkomst van 28 september jl. is de behoefte gepeild naar een afzonderlijk sportdebat. 
Hier was onvoldoende draagvlak voor en er is daarom vanaf gezien dit afzonderlijk te organiseren. 
SWOH organiseert op 1 maart a.s. echter een lijsttrekkersdebat in Theater Aan de Slinger. Hiervoor 
kunnen vragen en stellingen worden ingediend. Voorgesteld wordt om hier ook vanuit de sport inbreng 
te leveren en ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De behoefte is groot om hiermee politici te houden 
aan de beloftes die in de sportnota zijn gedaan. Hiervan blijkt nu al dat deze beloftes niet gerealiseerd 
dreigen te worden (zoals bijvoorbeeld de in de sportnota geplande kunstgrasvelden voor o.a. Delta 
Sports).   
Hoofdvraag is of de sport nu als eerste zal gaan bloeden voor het uitvoeren van de nodige 
bezuinigingen. Verder wil men graag weten hoe men de burger ook dichter bij de sport wil gaan 
brengen als er straks geen activiteiten meer uit de BOS/BSI-gelden gefinancierd kunnen worden. 
 
Deze vragen worden bij de organisatie van het lijsttrekkersdebat ingediend.   
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10. Rondvraag  
 
Ellen de Roos: Informeert of er in Houten een sportgala wordt georganiseerd. Dit kwam juist tijdens de 
bijeenkomst van 28 september jl. aan de orde. Tijdens dit evenement zou namelijk ook de Sport prijs 
van de Broederschap uitgereikt kunnen worden. Staat op het actielijstje van de sportmakelaar. 
Norine Maniram stelt voor hieraan ook een sportbeurs te koppelen. 
 
Heleen Veder: Vraagt voor wie de bijeenkomsten van Platform Sport Houten toegankelijk zijn. Deze is 
toegankelijk voor alle sportaanbieders in Houten. 
 
Klaas Otten: Wil weten of er dit jaar ook een Appelcup met informatiemarkt wordt georganiseerd. 
Omdat VV Schalkwijk zich als initiatiefnemer heeft teruggetrokken was de Appelcup vooralsnog 
eenmalig. 
 
Margreet Rijgersberg: Attendeert op het initiatief van TC Atalanta om dit seizoen met G-tennis te 
starten, speciaal voor mensen met ene verstandelijke beperking. Op zondag 14 maart is er een 
speciale tennismiddag.  
 
Jos Theeuwen: Vraagt of er wel eens gedacht is over een gezamenlijk wekelijkse sportkatern in de 
locale pers, evt. gefinancierd vanuit extra advertentieopbrengsten. Trefpunt heeft hiervoor een 
eenmalig initiatief genomen, maar dit lijkt gestrand te zijn op de sponsorgelden. Norine Maniran merkt 
op, dat zo’n katern van 2 bladzijden bestaat bij de Culemborgse Courant. Jos neemt op zich hier voor 
de volgende bijeenkomst een aantal zaken over uit te zoeken. 
 
Martijn Martens: Voegt, met instemming van de aanwezigen, aan de bespreking van de 
Maatschappelijke Stage variant 5 toe: Combinatiefunctie begeleidt maatschappelijke stages bij 
sportverenigingen.  
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Bijlage 1 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 22 februari 2010 
Deelnemerslijst  
 
Verenigingsbesturen van : Naam deelnemer  Functie  
BC De Woodpeckers Rob van Heesch Voorzitter 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort Voorzitter 
KV Victum/IGCN Klaas Otten Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
SV Houten Gert Wildvank Voorzitter 
Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter 
   
Gasten    
Gemeente Houten Arie Hakkert Agendapunt 3 
Fungames / Beachtennis Ellen de Roos/Heleen Veder Agendapunt 6 
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder sport  (tot 20.45u) 
Gemeente Houten Martijn Martens Beleidsmedewerker 
SWOH / MaShouten.nl Ton Kasteleijn Makelaar Maatsch. Stage 
SWOH Norine Maniran Sport 55+ 
SWOH / Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator 
   
Afmeldingen    
Gemeente Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Tennisclub Atalanta Chris Driessen Voorzitter 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Genodigde n, niet aanwezig, zonder kennisgeving : 
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten/penningmeester 
Avond4daagse Houten   
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  
Hockeyclub Houten Jaap Wijnker Bestuurslid 
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Loopgroep Houten Gert Knoet Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
Sportservice Midden Nederland Paul Voois 

Simon Ott 
Maikel Olie 
Eddy Heering 

Jeugdsportconsulent 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
Stichting Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuurslid 
TC Houten  Coen Belderink Voorzitter 
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter 
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter 
Wielertourclub Houten   
Stichting Enter Eddy Coutinho Directeur 
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Bijlage 2 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 22 februari 2010 
 
LED Sportverlichting  
 

 
 
AAA-Lux® de toekomst van sportveldverlichting 
 
De nieuwste generatie sportveldverlichting op basis van LED-lampen biedt de sporter, sportveldbeheerder en 
sportclub vele voordelen. 
Gebruiksvriendelijk,comfortabel licht, flexibel en bovendien beduidend zuiniger met energie. 
De bestaande lampen kunnen eenvoudig worden vervangen door AAA-LUX LED-armaturen; er zijn geen 
aanpassingen aan de bestaande infrastructuur, dus geen nieuwe bekabeling of nieuwe masten. 
AAA-LUX dynamische LED sportveldverlichting is geschikt voor hockey-, tennis-, voetbal- en omni-
buitensportvelden 
 
 
 
 


