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Bijeenkomst van 9 december 2010, 19.30 – 22.00 uur 
Sportpunt Houten, Achterom 1 – 5, 3995 EJ Houten 

 
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 14 april 2011) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Voorzitter Peter van der Wens heet allen welkom. Hij wijst erop, dat de werkruimte waarin deze 
bijeenkomst plaatsvindt (in overleg met Sportpunt Houten) ook voor andere bijeenkomsten (bijv. 
bestuurs- of ledenvergaderingen) beschikbaar is. 
Robbert Bessems is door ziekte afwezig. Wethouder Geerdes komt later, vanwege een ingelaste 
gemeenteraadsvergadering. 
 
 
2. Introductie Sportpunt Houten en kennismaking combinatiefuncties 
 
Jolijn van de Giessen introduceert Sportpunt Houten. In het begin wordt Sportpunt Houten vooral 
zichtbaar in de projecten die sinds 1 oktober jl. zijn overgenomen van Sportservice Midden Nederland.  
Zelf gaat zij als combinatiefunctionaris sport & onderwijs aan de slag met de JeugdSportPas en gaat 
ze handen en voeten geven aan de ondersteuning bij maatschappelijke stages in de sport. 
Haar collega Laura Goudriaan gaat met Eddie Heerings werken aan Trainers voor de Klas en 
Sportieve VO-school (Heemlanden en Wellant) en geeft met Henk van den Brink de ondersteuning 
van verenigingen en het Sportloket vorm. 
Henk van den Brink, tenslotte, gaat zich -naast wat hij met Laura uitwerkt- richten op de ondersteuning 
van verenigingen bij met name vragen over 55+-sport en op sport voor kansarmen en gehandicapten. 
Eddie Heerings werkt nog tot 1 januari 2011 bij Sportservice Midden Nederland, maar werkt daarna 
ook vanuit Sportpunt Houten. Hij legt zich vooral toe op sportzaken binnen het primair onderwijs. 
 
De combinatiefunctionarissen maken de komende tijd eerst een ronde langs alle verenigingen om  
kennis te maken. Aan de hand van een verenigingsmonitor brengen ze in kaart wat sterke punten zijn 
of waarbij eventuele ondersteuning welkom is. 
 
Maatschappelijke Stage in de Sport staat sinds het recente sportcafé prominent op de agenda van 
Sportpunt Houten. Samen met de makelaar maartschappelijk Stage, Ton Kasteleijn, zijn ook al 
plannen uitgewerkt. Er wordt geïnformeerd naar de continuïteit in de samenwerking met de 
stagemakelaar. Het werd namelijk bekend, dat diens contract op 1 december jl. beëindigd is. 
Sportpunt Houten heeft hier ook zorg over en informeert bij Van Houten & Co. 
  
 
3. Verslag van de bijeenkomst van 22 april 2010 
 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. 
 
 
4. Mededelingen 

 
Mededelingen over ontwikkelingen bij de sportverenigingen 
 
Basketbalclub De Woodpeckers: Jos Theeuwen vertelt, dat het goed gaat met de vereniging. Wel 
heeft de vereniging problemen met de terugtrekkende beweging van de gemeente bij beheer en 
onderhoud van de accommodatie (De Slinger). Hij vindt, dat er zo een verantwoordelijkheid bij de 
huurders/gebruikers wordt gelegd, waarvoor zeker sportverenigingen niet zijn toegerust. Hij wil dit in 
aanwezigheid van de wethouder graag verder bespreken. 
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Stichting Sport en Recreatie Houten (SSRH): Adri Abrahamse herkent zich in de woorden van Jos 
Theeuwen. Bij de SSRH loopt het goed, maar er is wel zorg over Den Oord. Zeker nu hij hoort, dat het 
plan bestaat om deze zaal op te heffen. 
 
Loopgroep Houten: Henk Hofman (bestuurslid) en Erik van Viegen (trainer/coach) zijn voor het eerst 
aanwezig om met Platform Sport Houten de invulling van het derde voorzieningengebied te 
bespreken. Zij verwachten, dat Loopgroep Houten verder kan groeien als er ook voorzieningen komen 
die de loopgroep goed kan gebruiken. Hiervoor wordt een extra agendapunt ingelast. 
 
Volleybalclub Houten (VC Houten): Baukje van Kooij vertelt, dat VC Houten een geleidelijke groei kent 
en nog verder kan groeien. Ze prijst zich gelukkig, dat 50% van de leden ook als vrijwilliger actief is. 
 
Van Houten & Co / Sport 55+: Norine Maniran kijkt terug op een fijn sportcafé over de sport- en 
beweegmogelijkheden voor ouderen. 
 
Tennisclub Atalanta: De tennisvereniging blijft volgens Chris Driessen op een stabiel ledental van 
1250 leden. De vereniging is druk aan de slag met een aantal innoverende projecten: Geld de deur uit 
– omzetting naar volledig elektronisch betalen; digitaal clubblad. 
 
Korfbalvereniging Victum/IGCN: Peter Brussaert is sinds een week bestuurslid in het nieuwe bestuur 
van Victum/IGCN. Speerpunten van het nieuwe bestuur zijn Samenwerking en Kennis borgen. Victum 
zoekt nog een nieuwe voorzitter. Victum/IGCN is een stabiele vereniging, met vrij veel jongeren. 
Dardoor is er bij Victum o.a. veel te doen met maatschappelijke stage. 
Victum/IGCN organiseert op zaterdag 18 december een Business Event. Hierbij zijn ook alle 
sportverenigingen van harte welkom. 
 
Van Houten & Co / Vrijwilligerscentrale: De Vrijwilligerscentrale viert in 2011 haar 10-jarig bestaan. 
Margreet Rijgersberg bereidt daarvoor creatieve acties voor. Suggesties zijn welkom. 
 
Houtense Schaats en Skatevereniging (HSSV): HSSV kent skater/skeelers (stabiele groep van ca. 40 
volwassenen) en schaatsers (neemt toe onder volwassenen, flinke groei bij jeugd: 2010: ruim 20!). 
 
HSSV, Houtense IJsbaan: HSSV beheert op verzoek van gemeente Houten sinds 2009 ook de 
Houtense IJsbaan. Dat was in 2009 flink schrikken, want meteen in het diepe: langdurige vorstperiode 
en veel sneeuw. Met weinig vrijwilligers zijn desondanks veel bezoekers tevreden gesteld. 
Gezien de ervaring uit 2009 zijn voor het seizoen 2010/2011 buiten de skate- en skeeler-
enthousiastelingen veel meer vrijwilligers nodig. Ton van der Ham doet daarom een voorstel: Is het 
niet mogelijk dat andere verenigingen vrijwilligers aansporen zich als vrijwilliger voor de IJsbaan op te 
geven in de periode, dat toch vaak het eigen verenigingswerk stil ligt?  
Margreet Rijgersberg stelt voor ook de scouting hiervoor te benaderen. 
 
HSSV, 3e voorzieningen gebied: Ter toelichting aan Loopgroep Houten licht Ton van der Ham toe, dat 
HSSV samen met Hockeyclub Houten, Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons en 
atletiekvereniging Hellas (en in de marge ook de Loopgroep houten) nauw betrokken is bij de 
inrichting van het derde voorzieningengebied (Meerpaal-Zuid). Alle betrokken partijen leveren in dit 
initiatief een substantiële bijdrage om te werken aan een multifunctioneel gebied, waarin sport- 
voorzieningen in samenhang aanwezig zijn. HSSV neemt sinds enige tijd een afwachtende houding 
aan: De respons van de gemeente is minimaal. Als je dit type voorzieningen echt wilt hebben, dan kan 
dat alleen als de gemeente een actieve houding heeft bij het faciliteren daarvan. Gezien de houding 
van de gemeente heeft het voor HSSV weinig zin hier energie in te steken. 
 
Tennisvereniging De Doordraaiers: Volgens Mike Oosterwaal gaat het goed met De Doordraaiers. Er 
is veel verloop, maar er komen ook nieuwe leden bij. Er zijn veel niet-actieven. Wat daarmee te doen? 
De Doordraaiers is zelf verantwoordelijk voor haar accommodatie. Sinds kort maakt de vereniging ook 
“winst” en kan weer voor de accommodatie reserveren. 
 
Tennisclub Houten: Menno Hemrika meldt, dat TC Houten geen accommodatieprobleem kent: TC 
Houten huurt van het Racketcentrum en dat gaat goed. De jonge vereniging gaat dit jaar vooral de 
structuur van de vereniging bestendigen. 
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Handbalvereniging Houten (HV Houten): Dick Jacobs vertelt over diens problemen met sporthal De 
Slinger. Hij heeft hier ook schriftelijk aandacht voor gevraagd. Hij is erg teleurgesteld, dat -ondanks 
alle inbreng die de sportbestuurders op verschillende onderdelen leverden- er aan de andere kant 
geen voortgang te bespeuren valt. Hij ziet vooral een terugtreden van de gemeente.  
Ook ergerlijke fouten bij het factureren zorgen voor regelmatige kopzorg. 
Er moet echt iets gebeuren nu de zaalaccommodatie slechter en duurder wordt en blessures 
toenemen. 
 
Jos Theeuwen merkt op, dat Houten heel slecht scoort als hij dit vergelijkt met andere gemeentes die 
zijn teams bezoeken voor uitwedstrijden. Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) merkt 
op, dat de situatie in sporthal De Molenwiek vergelijkbaar is. 
Desgevraagd geeft Dick Jacobs aan, dat het aangekondigde gebruikersoverleg maar één keer 
plaatsvond en verder niet heeft gefunctioneerd. 
 
Volleybalvereniging Taurus: Daan Swart meldt met enige trots, dat naast het eerste damesteam, dat 
sinds september op het hoogste niveau speelt, inmiddels ook Heren-1 naar de eredivisie is 
gepromoveerd. Het vraagt financieel en organisatorisch veel van een vereniging, maar Taurus kan nu 
wel elke zaterdagavond een hoog niveau volleybalwedstrijd in De Kruisboog vertonen. Daan Swart 
nodigt ieder van harte uit eens te komen kijken. 
 
Taurus, zaalruimte: Daan Swart memoreert ook een heikel punt: Taurus zit aan de grenzen van de 
beschikbare zaalruimte. Het past nu nog net, met trainingen die om 16.30u starten en tot 23.00 
doorgaan, maar Taurus hanteert inmiddels wel een ledenstop. Daarom doet Taurus ook niet mee aan 
de JeugdSportPas. Eind 2010 moet het bestuur een keuze maken hoe hiermee verder te gaan. Er is 
al een bouwvergunning voor uitbreiding van de sporthal, maar het is voor Taurus allerminst zeker, dat 
deze uitbreiding op tijd klaar is. Men heeft begrepen, dat de gemeente nog onvoldoende garanties 
voor dagexploitatie heeft. Zonder dagexploitatie is bouw voor de gemeente niet rendabel. 
Dit wekt verbazing bij Peter van der Wens en Will Mossink. In hun contacten met de wethouder 
hebben zij steeds gehoord, dat gemeente Houten naar tijdige uitbreiding streeft en zich van de 
groeiende ruimteproblemen bij Taurus zeer bewust is. Verwacht wordt, dat de wethouder hier later op 
de avond meer duidelijkheid over kan geven. 
 
Badmintonvereniging Houten (BV Houten): Peter van der Wens kan meedelen, dat het 
onderhoud/beheer bij sporthal De Molenwiek weer in een opgaande lijn zit. Na het overlijden van de 
huidige beheerder/uitbater wordt gewerkt aan een nieuw beheer/onderhoudscontract. Er is ook 
overleg met de belanghebbende huurders (waaronder HV Houten). Dit proces gaat echter niet snel. 
Pas in januari zijn de eerste gesprekken. BV Houten heeft o.a. behoefte aan een voorziening om 
ouders/bezoekers iets te kunnen bieden. Peter schat in, dat dit wel eind 2011 wordt. 
 
Mededelingen van de voorzitter 
 
Will Mossink, secretaris, maakt melding van een aantal ontwikkelingen: 
 
Huurtarieven sportaccommodaties: Gemeente Houten heeft alle huurders van sportaccommodaties 
bericht gestuurd over de geïndexeerde jaarlijkse tariefverhoging en de nieuwe huurtarieven. Deze 
brief is ook via Platform Sportpunt Houten aan alle verenigingen toegestuurd. 
De afgelopen jaren heeft gemeente Houten bij de huurtarieven voor sportaccommodaties de pas 
ingehouden, omdat de huren in Houten in verhouding met omliggende gemeenten ca. 25 % hoger 
lagen. Nu deze huurmatiging is afgerond zal de gemeente ook hier indexering toepassen (2011: 
1,75%). Bij de benchmark die indertijd aan de huurmatiging ten grondslag lag is herhaling van het 
benchmark onderzoek aangekondigd om de huurtarieven na matiging opnieuw te kunnen vergelijken. 
Te verwachten valt dat dit benchmark onderzoek binnenkort wel uitgevoerd zal worden. 
 
Derde voorzieningengebied: Platform Sport Houten heeft wethouder Geerdes toelichting gevraagd op 
berichten rond het gesplitst en niet integraal invullen van het derde voorzieningengebied. 
De wethouder heeft daar toelichting op gegeven. Voorgesteld wordt de wethouder te vragen deze 
toelichting ook tijdens deze bijeenkomst te geven. 
 
Beheer/onderhoud sporthallen: HV Houten heeft schriftelijke klachten ingediend over het 
beheer/onderhoud van De Slinger en daar ook Platform Sport Houten in betrokken. Hierop heeft 
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Platform Sport Houten nadere toelichting gevraagd. Kort voor deze bijeenkomst is een schriftelijke 
reactie ontvangen. De reactie doet verslag van enkele maatregelen en erkent een gedeelte van de 
klachten. Het geeft geen inzicht in de contacten hierover met de betrokken huurders. 
Voorgesteld wordt hier buiten de bijeenkomst verder op in te gaan. 
 
Mededelingen van gemeente Houten 
 
Charlotte Laurant / Ellen Arendse: Zijn voor de eerste keer aanwezig. Charlotte heeft het werk van 
Annelies Krikke (en Martijn Martens) overgenomen. Zij is nu voor sportzaken het contact binnen 
gemeente Houten. Voor uitvoerende zaken is Ellen Arendse aanspreekpunt. Voor zaken over 
sportaccommodaties kan men zich richten tot Projectbureau Accommodaties. 
Het blijkt voor de aanwezigen niet duidelijk wie nu binnen gemeente Houten voor welke zaak 
aanspreekpunt vormt. Desgevraagd wordt een nieuw overzicht opgesteld/verspreid. 
 
Wethouder Geerdes doet op een later tijdstip in deze bijeenkomst mededelingen vanuit de gemeente.  
 
 
5. Ingelast agendapunt 1:  Loopgroep Houten en derde voorzieningengebied 
 
Loopgroep Houten loopt rond in de omgeving van het Imkerspark en gebruikt daarvoor een 
kleedkamer op sportpark De Stenen Poort, dat op de nominatie staat om te verdwijnen.  
Met het oog op dit laatste stelde de laatste ledenvergadering een werkgroep in die zich bezighoudt 
met vervanging/kansen in het derde voorzieningengebied. De werkgroep, aldus Henk Hofman, heeft 
een toekomstvisie ontwikkeld en ziet kansen voor combinatie van voorzieningen voor skaten en 
atletiek. De werkgroep adviseerde het bestuur actief mee te doen en aan te sluiten bij het initiatief 
vanuit Platform Sport Houten. 
Bij dit initiatief was sprake van een startovereenkomst van alle betrokken partijen. Tot verbazing van 
Loopgroep Houten is het tekenen hiervan aangehouden. Inmiddels is er wel een versnelling voor de 
hockeyvelden. Loopgroep Houten zoekt nu opnieuw de samenwerking binnen Platform Sport Houten 
op om behoeftes sterker naar voren te kunnen brengen. De aanwezigen onderschrijven het belang 
hiervan. Komt opnieuw ter sprake na toelichting van de wethouder. 
 
 
6. Ingelast agendapunt 2: Mededelingen wethouder sportzaken 
 
In het bijzijn van wethouder Herman Geerdes wordt de bespreking heropend over een aantal 
onderwerpen die eerder ter sprake kwamen. 
 
Onderhoud sportaccommodaties 
Ter inleiding worden de klachten geresumeerd over De Slinger, De Molenwiek en Den Oord. 
Verschillende sprekers benadrukken, dat veel hiervan al lang bekend is en de verenigingen er vaak al 
jaren mee bezig zijn verbetering te bereiken. Het gaat om verlichting, verwarming en warmwater 
voorzieningen (douches), maar ook om goede uitrusting van de zalen om op niveau te kunnen spelen. 
Zaken die veel aandacht vragen, terwijl alle aandacht naar de sport zelf zou moeten gaan. 
Wethouder Geerdes schrikt ervan, dat deze ontwikkelingen bij hem niet bekend zijn. Hij verzoekt om 
als er zoiets speelt deze signalen in een veel eerder stadium onder zijn aandacht te brengen. Hij zal 
nu intern navragen wat hier speelt en al aan gedaan is. Een belangrijke factor lijkt hierin het gebrek 
aan continuïteit in het contact te zijn met de met beheer belaste ambtenaren. 
 
Wat betreft De Slinger wijzen aanwezigen erop, dat de oorzaak hiervan deels ligt in het niet doorzetten 
van het oorspronkelijke idee om bij de komst van het theater een (gescheiden) vooringang voor de 
sporthal te maken. Effectieve oplossingen worden nu vooral gezocht bij de achteringang. 
  
Derde voorzieningengebied 
Herman Geerdes benadrukt, dat bij de ontwikkeling van dit gebied naar alle varianten wordt gekeken. 
Uitgangspunt is de visie van Platform Sport Houten “Een leven lang bewegen”, waarvan nu een 
ruimtelijke vertaling wordt gemaakt. 
Hierbij werkt de gemeente samen met de verschillende betrokken partijen uit het platform. Gemeente 
Houten kan niet met alle partijen in gesprek zijn. Jaap Wijnker (HC Houten) en Erick Schabracq 
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(Houten Dragons) zitten hiervoor het meest aan tafel en zeggen de visie van Platform Sport Houten te 
behartigen. Als een belanghebbende daaraan twijfelt moet deze hier toch echt met hen over praten. 
 
Het is wel een gegeven, dat maar voor één partij financiële dekking bestaat. Deze dekking (voor de 
uitplaatsing van hockey) zat al in de meerjarenbegroting. Er wordt echter wel hard gerekend wat 
financieel de mogelijkheden zijn voor allereerst hockey, maar vervolgens ook voor de andere partijen 
op De Stenen Poort. Er wordt ook gekeken welke ruimte er ontstaat door de bedrijven die zich in dit 
gebied vestigen. Hier zal het draagvlak van moeten komen voor de realisatie van andere wensen. 
Daarnaast, aldus Herman Geerdes, zijn we in een andere situatie gekomen: het geld raakt op. 
Kunnen we alle voorzieningen nog betalen? En het onderhoud daarvan? Hij verwacht, dat hierin 
stevige keuzes nodig zijn. 
 
Het proces is nu als volgt: 
Voorjaar: ontwikkeling van een visie en fasering, gekoppeld aan financiering 
April/mei: definitieve go/no go over de inrichting van het gebied 
Dit kan ook een no-go beslissing zijn! 
 
Opgemerkt wordt, dat het toch wel onlogisch zou zijn als alleen hockey uit De Stenen Poort wordt 
verplaatst. De wethouder beaamt dat, maar hij merkt ook op, dat ooit toch alleen gerekend is met 
gedeeltelijke uitplaatsing. Gezien andere wensen en financieringsvragen, aldus de wethouder, zou 
zelfs een keuze kunnen zijn, dat er straks ook op De Stenen Poort voor honkbal geen ruimte meer is.  
 
In antwoord op de vraag hoe het college dan moet wegen waar het wel/niet voor kiest loopt de 
toelichting van wethouder Geerdes naadloos over in het volgende agendapunt: de ombuigingen. 

 
 

7. Ombuigingen 2012 in relatie tot sport 
 
Het collegeprogramma voor de komende jaren bevat, aldus Herman Geerdes, hoofdzakelijk stevige 
ambities om bestaande voorzieningen in stand te houden en om op specifieke terreinen daadkrachtig 
en zorgvuldig om te buigen. We kennen de krachten en kwaliteiten en willen daarvan zoveel mogelijk 
behouden, maar gemeente Houten heeft vanaf 2012 wel 7 miljoen euro minder te besteden. Dat 
vraagt om aanpassingen die het college niet met de kaasschaaf wil uitvoeren, maar op basis van 
duidelijke keuzes en uitgangspunten. 
De redenering daarbij is –kort gezegd- om het basisniveau als vertrekpunt te nemen en na te gaan 
wat daarnaast nog nodig is om kwaliteit in Houten te bewaken. Verder moeten voorzieningen 
bijvoorbeeld wel bereikbaar zijn en ook wordt het toegejuicht als vanuit ondernemerschap naar dit 
thema gekeken wordt. 
Voor de ombuigingen snijdt de gemeente allereerst in eigen vlees.  Daarnaast wil de gemeente met 
alle organisaties binnen een aantal hoofdvelden in gesprek gaan over vragen als: Hoe zit het veld in 
elkaar? Wat zit op een minimum? Hoe zijn subsidies verdeeld? Eerlijk? Kan het anders? 
 
Ook op het sportveld bestaan hierbij opgaven. Er is een financiële taakstelling van € 200.000,--. 
Jaarlijks op te brengen, met ingang van 2012. Het college wil tijdens een gezamenlijke 
sportconferentie graag met de sport bespreken hoe we dit kunnen oppakken. Hier is al een datum 
voor bepaald: 9 februari 2011. 
Na deze conferentie maakt het college vervolgens keuzes en verwerkt deze in juni in de 
perspectievennota. Hierin valt dan te lezen wat e.e.a. voor ieder veld precies gaat betekenen. 
 
Ondertussen worden verschillende inventarisaties uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar 
beheersconstructies, zoals wat betreft de verschillen in eigendom van accommodaties. Bekend is, dat 
hier ook verschillende posities bestaan vanwege historische afspraken. 
Er zijn ook wel ambtelijke voorstellen gedaan, maar het college wil toch liever met het veld zelf in 
gesprek gaan alvorens keuzes te maken. 
  
Desgevraagd kan Herman Geerdes nog niet zeggen hoe de ombuigingsdoelstelling voor de sport zich 
verhoudt tot het totale budget wat in de sport omgaat. Er is wel bekend dat er ca. € 200.000,-- omgaat 
binnen de subsidies die sportverenigingen ontvangen, maar veel andere zaken moeten nog in kaart 
worden gebracht. Hij denkt bijvoorbeeld aan de aanvulling die de gemeente geeft op de huurkosten 
voor commerciële objecten, maar ook aan de gebruikscijfers van accommodaties en de mate waarin 
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met leegstand van bestaande voorzieningen (hallen, kantineruimte etc.) efficiënter gewerkt kan 
worden. Ook onderhoudskosten in relatie tot eigen bezit vormen een punt van nadere beschouwing/ 
bespreking. En wat te denken van de toepassing van kortingstarieven, ook soms door verenigingen 
zelf? Misschien afbouwen ten bate van extra inkomsten? Of: het profijtbeginsel binnen verenigingen 
invoeren voor duurdere voorzieningen, waar niet ieder lid gebruik van maakt?  
Daartegenover staat, dat sport wel breed beschikbaar moet blijven. Maar het denken over 
onconventionele creatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld vermindering van contributie voor grotere 
gezinnen, zou wat hem betreft aangemoedigd moeten worden. 
(Overigens is men unaniem van mening, dat verhoging van huurtarieven die zich vrijwel regelrecht 
gaat vertalen in verhoging van de contributie, feitelijk geen bezuiniging oplevert.)   
 
Het spreekt verschillende aanwezigen aan, dat het college aansluiting zoekt bij het ondernemerschap 
en particuliere initiatieven aanmoedigt. Ook van een gezamenlijke bespreking in een sportconferentie 
verwacht men goede resultaten. 
Wel bepleit men, dat aan het zoeken naar oplossingen een goede analyse ten grondslag ligt. Je kunt 
geen oplossingen ontwikkelen als je niet weet waar het fout zit. Een deskundige voorzet zou hierbij 
welkom zijn. Wethouder Geerdes is het daarmee eens. Hij verwacht, dat een gezamenlijke 
voorbereiding met het presidium van Platform Sport Houten hierin een belangrijke bijdrage kan 
leveren. Hierop aanvullend stellen alle aanwezigen het op prijs om ook een extra bijeenkomst van 
Platform Sport Houten te houden. Aldus wordt besloten. (WM: datum inmiddels bepaald: 20 januari 
2011). 
 
 
8. Wat verder ter tafel komt 

 
-  
 
 
9. Rondvraag 

 
Mike Oosterwaal, TV De Doordraaiers: Sprak met Robbert Bessems over een sportkatern in ’t 
Groentje. Hij wil graag van Robbert de stand van zaken vernemen. 
 
 Herman Geerdes, wethouder: Wil graag goed contact met de verenigingen onderhouden en gaat 
daarom graag in op uitnodigingen voor evenementen zoals het Business Event van Victum, of de 
eredivisiewedstrijden van Taurus op zaterdagavond. 
 
 
 
 
Na afloop van de bijeenkomst kon ieder op een informele wijze nader kennis maken met de 
medewerkers van Sportpunt Houten en hun nieuwe werkruimte.  
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Bijlage 1 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 9 december 2010 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BC De Woodpeckers Jos Theeuwen Bestuur, communicatie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
KV Victum/IGCN Peter Brussaert bestuur 
Loopgroep Houten Henk Hofman, Erik van Viegen Secretaris, commissielid 
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuurslid 
TC Atalanta Chris Driessen Voorzitter 
TC Houten  Menno Hemrika Voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij, Bram Alblas Voorzitter, bestuurslid 
Volleybalvereniging Taurus Jos Jongeling, Daan Swart Secretaris, penningmeester 
Gasten:   
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Gemeente Houten Charlotte Laurant Beleidsmedewerker  
Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Jolijn van de Giessen Combi sport & onderwijs 
Sportpunt Houten Laura Goudriaan Combi sport & onderwijs 
Sportpunt Houten Henk van den Brink Combi sport & onderwijs 
Van Houten & Co / 55 + Norine Maniran Sport 55+ 
Van Houten & Co / Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator 
Afmeldingen:   
Beachsport Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh secretaris 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
SV Houten Gert Wildvank Voorzitter 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportservice Midden Nederland Eddie Heering  
Racketcentrum Marijn Koot  
Sportverenigingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving: 
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter 
GoSwim   
Gymnastiekvereniging E.S.T.A.   
Hockeyclub Houten Jaap Wijnker Bestuurslid 
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
Taekwondo vereniging Taekyon Erik Meynders Secretaris 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter 
Wielertourclub Houten   
Verder:   
Van Houten & Co / MaS Ton Kasteleijn Makelaar Mtsch. Stage 
Van Houten & Co Eddy Coutinho Directeur 
 


