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Bijeenkomst van 16 september 2013, 19.30 – 22.00 uur 

De Meerpaal, Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten 
 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 12 december 2013) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De nieuwe burgemeester, de heer Wouter de Jong, schuift rond 21.00u aan voor een eerste 
kennismaking met de Houtense sportbesturen. 
Op de uitgereikte agenda is agendapunt 6.Sportfonds Houten toegevoegd. 
Op verzoek van Ronald Koekoek (Taurus) wordt agendapunt 7.Flankerend beleid toegevoegd. 
 
2. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 12 juni 2013:  
Bij 6. Verenigingen,Taurus corrigeren:...boekt…landelijk goede resultaten (1e op NK; eredivisie in 
2013/2014). Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
3. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
Tijdens de bijeenkomst van 14 maart jl. is afgesproken, dat periodiek een overzicht zal worden 
verspreid van onderwerpen waarover het presidium van Platform Sport Houten conform het 
Convenant Informatievoorziening door de gemeente is geïnformeerd. Het presidium wil aan deze 
afspraak uitwerking geven door op elke agenda (ingaande de agenda van deze bijeenkomst) een 
resumé te vermelden van betreffende onderwerpen. De aanwezigen kunnen hiermee instemmen. 
 
Informeren van het presidium kan inhouden: 
a. betreffende informatie is of wordt op een later tijdstip door gemeente en/of presidium verspreid; 
b. er volgt naar aanleiding van de ontvangen informatie actie per mail (bijv. schriftelijke rondvraag); 
c. het onderwerp wordt op de betreffende agenda voor bespreking geagendeerd. 
Desgewenst is een korte toelichting mogelijk. 
  
Op de ter vergadering uitgereikte agenda is bij het lijstje onderwerpen ook Contouren Sportfonds 
Houten toegevoegd (ook geagendeerd, pt. 6). 
 
Toelichting inzake Voornemens Buurtsportcoaches: 
Christine van Bemmel licht toe, dat de rijksregeling voor financiering van combinatiefunctionarissen is 
uitgebreid als gevolg van het aangescherpte rijksbeleid om (o.a. met sport) een gezonde en actieve 
leefstijl te bevorderen. Combinatiefunctionarissen mogen op meer gebieden worden ingezet (is nu: 
sport en onderwijs). Het rijk betaalt 40% van de kosten. Met de verruiming worden nu niet alleen 
gemeentelijke uitgaven als cofinanciering aangemerkt, maar ook andere geldstromen. In het kader 
van deze verruimde regeling kunnen ook ‘buurtsportcoaches’ aangesteld worden, die zich meer 
richten op de organisatie van sport in relatie tot andere sectoren (zie ook: 
http://www.sportindebuurt.nl/buurtsportcoaches/wat-zijn-buurtsportcoaches/).Om optimaal van deze 
verruimde regeling gebruik te maken heeft gemeente Houten een projectleider aangesteld (Wieger 
Sloot), die de mogelijkheden gaat onderzoeken. Hij gaat binnenkort met leden van Platform Sport 
Houten contact opnemen. Een eerste afspraak met het presidium is al gemaakt (23 september). 
 
Tarievenbeleid accommodaties: 
Naar aanleiding van de Invoering van het zomer- en weekendtarief voor zaalverhuur merkt Ronald 
Koekoek (Taurus) op blij verrast te zijn door dit initiatief. Er is deze zomer overigens beperkt gebruik 
van gemaakt, omdat alleen De Slinger open was en ook De Wetering een concurrerend tarief bood. 
 
Toelichting inzake besluit tot het sluiten van het wedstrijdbad (buiten): 
Gemeente Houten zoekt al geruime tijd naar een mogelijkheid om in de sector sport wat betreft het 
zwemwater nog € 60.000,- te bezuinigen. Het huidige contract met Optisport (exploitant van De 
Wetering) biedt hiervoor tot 2018 weinig openingen. De oplossing om het wedstrijdbad (buiten) te 
sluiten is onderdeel van een pakket afspraken tussen gemeente en Optiesport. Een ander onderdeel 
van dit pakket betreft de opzet door Optisport van een fitnessruimte in de tussenzaal. 
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De betrokken sportverenigingen zijn hierover geïnformeerd en worden door gemeente Houten 
betrokken bij het beraad hoe e.e.a. na 2017 in te vullen. 
    
4. Evaluatie Sportnota/Werkplan Sportpunt Houten 
Sportnota 
De Sportnota Houten bestrijkt de periode van 2008 tot 2015. Wethouder Geerdes licht toe 2012/2013 
een goed moment te vinden om hiervan maar eens een tussenstand op te maken. De “Tussenstand” 
is inmiddels ook opgesteld en verspreid1. De Sportnota is opgesplitst in de programma’s De Sporter, 
De Sportorganisatie en De sportaccommodaties. Wethouder Geerdes memoreert per programma 
enkele resultaten en verwijst voor details naar de Tussenstand zelf. Wat betreft De Sporter valt met 
name op dat veel is gedaan aan bevordering van sportdeelname. Het project Jeugdsportpas is een 
groot succes. De deelname is verdubbeld sinds dit project door Sportpunt Houten werd overgenomen 
van Sportservice Midden Nederland. 
De resultaten stemmen tot tevredenheid. De komende jaren moet de aandacht zich nog vooral richten 
op ouderen (Houten vergrijst), sportbehoeften van mensen met lichamelijke/geestelijke beperkingen, 
ondersteuning van verenigingen inzake economische zelfstandigheid en behoud/onderhoud van 
accommodaties. Daarbij zal de scope verbreed worden naar sportactiviteiten voor alle inwoners en 
vooral in het kader geplaatst gaan worden van de bevordering van een gezonde en actieve leefstijl. 
In reactie op de presentatie van wethouder Geerdes merkt Peter van der Wens (bestuur Sportpunt 
Houten) op zelf blij verrast te zijn als hij in de rapportage nu terugziet wat er allemaal al bereikt is. 
Ronald Koekoek verwacht veel winst als goed geïnvesteerd gaat worden in het combineren van 
welzijn en sport. Dat biedt z.i. ook kansen voor sportverenigingen. Hij merkt wel op, dat contacten 
tussen sport en welzijn nu nog wel vaak lastig verlopen. Ook bij g-sportactiviteiten blijken vergelijkbare 
ervaringen te bestaan. 
Yvonne van Slagmaat wijst naar aanleiding van het voorgenomen accent op sport voor ouderen op de 
inspirerende ervaringen begin september met de EK Masters Zwemmen in Eindhoven, met 
deelnemers uit o.a. geboortejaar 1927!, die de trainers van haar vereniging een krachtige impuls 
gaven om te kijken of ze hier zelf ook iets mee zouden kunnen doen. 
 
Werkplan Sportpunt Houten 
De conclusies uit de Tussenevaluatie zijn verwerkt in het actuele werkplan van Sportpunt Houten. 
Dit Werkplan 2013-2014 wordt onder de aanwezigen verspreid en wordt ook nog per mail onder de 
aandacht gebracht. Sportpunt Houten staat open voor kritiek en nieuwe ideeën en nodigt eenieder uit 
dit werkplan kritisch te beoordelen. Robbert Bessems, sportmakelaar, neemt de verschillende 
activiteiten van Sportpunt Houten met de deelnemers door. Hij gaat daarbij niet uit van de opsplitsing 
in de drie activiteitenprogramma’s uit de Sportnota, maar gaat in op drie activiteitenclusters, die hieruit 
bij Sportpunt Houten resulteren: Sportstimulering, Verenigingsondersteuning en Informatievoorziening. 
 
Wat betreft Sportstimulering is het streven gericht op meer doelgroepen en ook (voor de deelnemers) 
meer momenten waarop sportclinics aangeboden worden. Er zal meer ingestoken worden op de 
kinderen die wel met sport kennismaken, maar dit vervolgens geen vervolg geven (door bijvoorbeeld 
lid van een vereniging te worden). Daarbij zal extra aandacht aan de borging van de kwaliteit van het 
aanbod besteed worden. Te verwachten valt namelijk, dat deze onder druk kan komen te staan, 
omdat deze benadering wel een hogere belasting van sportverenigingen tot gevolg kan hebben. 
Robbert memoreert vervolgens diverse projecten, waaronder de bijdrage van Sportpunt Houten aan 
het Stadstrand. Dit is een event, waaraan je veel kunt verbinden en sport in Houten goed op de kaart 
kunt zetten. 
Robbert vraagt ook aandacht voor het Jeugdsportfonds. Het valt hem op, dat er dit jaar minder 
aanvragen bij dit fonds zijn gedaan, terwijl er door donaties nu juist meer geld in het fonds 
beschikbaar is. Hij vraagt de sportverenigingen alert te zijn op financiële problemen en op de 
oplossing die het Jeugdsportfonds wellicht kan bieden zodat jongeren kunnen blijven sporten. 
Sportpunt Houten zal nogmaals informatie over het Jeugdsportfonds rondsturen.  
 Wat betreft ouderen roept Robbert op om hierover met Sportpunt Houten mee te denken. Hij 
verwacht, dat het niet eenvoudig zal zijn om ouderen tot meer sport en bewegen te stimuleren. Er zijn 
voor ouderen diverse belemmeringen die sportdeelname kunnen tegengaan. 
 
Verenigingsondersteuning vult Sportpunt Houten hoofdzakelijk in via de aanstelling van 
combinatiefunctionarissen als accountmanagers voor iedere individuele vereniging. Zij hebben contact 

                                                   
1 Gemeentelijke beleidsnota’s over sport zijn te vinden op www.platformsporthouten.nl/Documentatie/Sportnota/Index.htm 
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met elke vereniging en bieden ondersteuning bij vragen van uiteenlopende aard (organisatie, 
PR/communicatie, kader).  Robbert spoort alle besturen aan om hun ondersteuningsvragen aan de 
Jolijn van de Giessen resp. Annemarie van Deelen voor te leggen. Als zij zelf geen antwoord weten, 
wordt binnen Sportpunt Houten naar een andere oplossing gezocht. 
Ook via de Verenigingsmonitor houdt Sportpunt Houten zicht op behoeften van sportverenigingen. Dit 
vertaalt zich meestal in een aanbod voor workshops over thema’s die actueel blijken te zijn. 
 
Sportpunt Houten blijft inzet van maatschappelijke stages in de sport ondersteunen en verneemt het 
graag als scholen aangeven hiermee door te willen gaan, ook al valt de subsidiering van de 
organisatie van maatschappelijke stages weg. 
 
Bij de toelichting van Robbert over Informatievoorziening komt ook de Sportimpuls ter sprake: Vanuit 
Houten zijn hiervoor wel aanvragen gedaan, maar deze zijn niet toegekend. Ook was de ervaring, dat 
andere Houtense partners niet altijd meewerkten, waardoor een aanvraag uiteindelijk niet kon worden 
ingediend. Christine moedigt aan om wel naar de mogelijkheden van de Sportimpuls te blijven kijken. 
Zij stelt voor iemand uit te nodigen die kan vertellen hoe je het beste een aanvraag zou kunnen doen. 
 
5. Horecabeleid gemeente Houten/Paracommerciele bepalingen Drank en Horecawet 
Op 19 augustus jl. is binnen Platform Sport Houten de algemene horecanota verspreid. Deze nota is 
niet zozeer van toepassing voor verenigingen met een sportkantine. Wel van belang zijn de Para 
commerciële Bepalingen, op 10 september jl. door het college vastgesteld. Belanghebbenden hebben 
3 weken tijd hierop te reageren. De bepalingen worden ook binnen Platform Sport Houten verspreid.  
Belangrijkste wijziging betreft verruiming van de regeling, dat tot 1 uur na de wedstrijd horeca mogelijk 
is. Dit wordt verlengd naar 2 uur na het laatste fluitsignaal, maar is dan wel inclusief douchen. De 
Houtense horeca heeft geen bezwaar tegen deze verruiming getoond, maar heeft wel aangedrongen 
op een betere handhaving.  Ronald Koekoek vraagt hoe dit zich vertaald in de APV, omdat deze een 
eindtijd oplegt van 24.00u: Om 23.00u stoppen met een wedstrijd zou inhouden, dat volgens de 
bepalingen tot 01.00u de bar open kan blijven. Als de APV hierop niet wordt aangepast, dan is in dit 
voorbeeld geen sprake van de bedoelde verruiming. Men wordt aangespoord om hiervoor het 
collegevoorstel goed te beoordelen en daar zo nodig op te reageren.  
Een andere bepaling betreft het niet toestaan van bijeenkomsten van persoonlijke aard 
(verjaardagsfeestjes e.d.). Deze zijn niet met sport gerelateerd en horen, aldus wethouder Geerdes, 
daarom niet in de paracommerciële bepalingen thuis. Het op bredere schaal toestaan van horeca bij 
sportverenigingen zou wegens het niet hoeven voldoen aan allerlei vereisten, zoals in het kader van 
warenwet en omzetbelasting, concurrentievervalsend zijn ten opzichte van horeca ondernemingen die 
wel aan al die vereisten moeten voldoen. 
 
6. Sportfonds Houten 
Bij het in vier jaar afbouwen van de subsidies aan sportverenigingen is bepaald, dat de gemeente het 
subsidiesaldo geleidelijk gaat overhevelen naar een nog op te zetten Sportfonds. Hierdoor blijft het 
mogelijk om initiatieven die maatschappelijk gewenst zijn ook in de toekomst te ondersteunen. Dit 
betreft andere initiatieven, dan de projecten waar Sportpunt Houten gemeentelijke financiering voor 
krijgt, omdat de toekenningen uit dit Sportfonds bedoeld zijn voor individuele verenigingen. 
Het Sportfonds Houten moet de komende maanden verder opgebouwd worden: wie gaan dit fonds 
van de sport beheren? Hoe gaan aanvragen beoordeeld worden? Welke eisen zouden aan uitgaven 
gesteld moeten worden? Gemeente Houten zoekt enkele meedenkers uit de kringen van de 
sportverenigingen, die hiervoor voorstellen willen helpen ontwikkelen. Omdat het een fonds van de 
Houtense sport wordt worden deze voorstellen uiteindelijk ter beoordeling aan Platform Sport Houten 
voorgelegd. Ellen Arendse (gemeente Houten) verzoekt aanwezigen alvast naar meedenkers op zoek 
te gaan. Binnenkort wordt hiervoor per mail een uitnodiging toegestuurd. 
 
7. Flankerend beleid 
Naar aanleiding  van een vraag van Ronald Koekoek inzake de stand van het flankerend beleid 
(verruiming van de exploitatiemogelijkheden van sportverenigingen vanwege het wegvallen van 
subsidie inkomsten) licht wethouder Geerdes toe, dat mede naar aanleiding van het voorwerk van de 
begin 2013 gevormde klankbordgroep bij de gemeente vandaag een projectleider is aangesteld, die 
hiermee aan de slag gaat.  
Wat betreft verruiming van inkomsten door het werven van meer gebruikers van de 
sportaccommodaties zijn inmiddels al verschillende acties gestart: filmpje, regelmatige promotie-
uitingen, invoering zomer- en weekendtarief. Naar aanleiding van deze toelichting wordt gevraagd of 
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hiervoor ook beleid wordt ontwikkeld voor de buitenaccommodaties. Christine van Bemmel zal dit 
navragen. 
Vervolgens komt ook de zaalbezetting overdags ter sprake. Sportverenigingen, met name vaste 
gebruikers van zalen zouden graag meer inzicht willen hebben in het gebruik van de scholen, zodat 
bijvoorbeeld ook sport op woensdagmiddag ingezet kan worden. Het blijkt erg moeilijk om het 
zaalrooster van de scholen te achterhalen.  In het verlengde hiervan staat ook nog een vraag open bij 
het Project Bureau Accommodaties over hoe men om wil gaan met het continurooster, dat de scholen 
invoeren. 
Tot slot wordt geïnformeerd of en wanneer gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe gymzaal bij de 
nieuwe school in Hofstad. Ook hiervoor wordt navraag gedaan.      

 
8. Mededelingen 
Het rondje mededelingen van de verenigingen wordt in verband met de aanwezigheid van de nieuwe 
burgemeester uitgebreid met een korte beschrijving van de aanwezige sportverenigingen. 
Sportverenigingen vertellen kort over aard van hun sport, ledental en locaties waar zij actief zijn. 
Burgemeester De Jong bedankt de aanwezigen voor de mogelijkheid om op deze manier in vrij korte 
tijd met veel sportverenigingen kennis te kunnen maken. Op zijn beurt licht hij kort zijn eigen 
sportloopbaan toe, van voetballen, via atletiek en fietsen naar zeilen nu. Het doet hem plezier, dat in 
Houten zoveel gesport wordt en hij hoopt dat we dit in Houten lang zo kunnen houden. 
 
Een aantal aanwezigen brengt nog enkele specifieke punten ter sprake: 
Yvonne Slagmaat (GoSwim) zoekt naar ervaringen met het uitbesteden van het 
penningmeesterschap. BV Houten heeft hier ervaring mee. Peter van der Wens praat haar bij. 
Adri Abrahamse (SSRH) is benieuwd naar de toekomst van Den Oord. Het wordt er met diverse al 
vertrekkende gebruikers nu niet beter op. 
Marc Hollman (Houten Dragons) en Bas Leenders (HC Houten) kondigen de officiële opening aan van 
Sportpark De Meerpaal: vrijdag 20 september, 18.00u), nu alle betrokken sportverenigingen 
ingetrokken zijn. 
Kees Keuzenkamp (WTC Houten) zou het op prijs stellen als er op de fietspaden het aantal paaltjes 
nog verder zou kunnen verminderen. Voorts roept hij op voor de open Toertocht Krommerijnstreek 
2013 op 28 september a.s., zowel voor dikke als voor dunne banden, waarmee ook het Hospice 
Krommerijnstreek financieel ondersteund wordt. 
 
Sportpunt Houten kondigt aan, dat binnenkort weer aanmelding mogelijk is voor het Houtense 
Sportgala. 

 
 
Sluiting, om 22.00u, waarna gelegenheid voor verder informele bespreking en kennismaking.  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
 
In 2013 volgt nog een bijeenkomst van Platform Sport Houten op: 

� Donderdagavond 12 december 
 
Locatie wordt bij de uitnodiging bekend gemaakt. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 16 september 2013 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Beach Houten Ellen de Roos Voorzitter 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk Voorzitter 
Hockeyclub Houten Bas Leenders (Mark Heukels) secretaris 
HSSV Marjo Heijman Bestuur 
HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
St. Sportieve Recreatie Adri  Abrahamse Bestuur 
Voetbalvereniging ‘t Goy Michaël Hooyman Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  
WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 
   
Gasten   
Gemeente Houten Wouter de Jong Burgemeester 
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Gemeente Houten Christine van Bemmel beleidsmedewerker 
Gemeente Houten Ellen Arendse beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
   
Niet aanwezig, met kennisgeving   
BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur, communicatie 
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
SV Houten Cees Orij secretaris 
TV De Doordraaiers Irma van Schaik Bestuur 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
   
Niet aanwezig, zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest bestuur 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
KV Victum Peter Boonstra Bestuur 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
TC Atalanta Sander Komijn voorzitter 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
 
 


