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Beste bestuurders van sportorganisaties in de gemeente Vlissingen,  

Vanuit de Sportraad willen wij proberen u op de hoogte te houden van de activiteiten die er  

spelen in de gemeente Vlissingen op het gebied van sport, recreatie en welzijn. 

De volgende onderwerpen staan in deze nieuwsbrief: 

 Tarieven 2017 – 2018 

 Projectgroep Newae, meerjarig accommodatieplan 

 Uitleen sport- en spelmateriaal 

 Subsidies 

 Samenstelling sportraad 

De tarieven 2017 – 2018.  

Omdat de projectgroep Newae nog volop bezig is met haar onderzoek en de eindrapportage 

heeft de gemeente toegezegd voor 2017 –2018 geen extra verhoging  door te voeren, 

buitenom de inflatie. 

Na de extra verhoging in 2015 heeft de Sportraad de toezegging gekregen van B&W dat extra 

verhogingen steeds voor 1 maart van het lopende jaar bij de huurders  gemeld  moesten 

worden. 

 

Projectgroep Newae, meerjarig accommodatieplan voor Sport en Welzijn. 

 

In februari 2017  zijn alle sportverenigingen en welzijns gebruikers geïnformeerd over het 

onderzoek naar een efficiënter gebruik van de diverse accommodaties. 

In mei 2017  hoopt de projectgroep een eindrapportage met aanbevelingen te doen naar de 

gemeente Vlissingen. 

Vanuit de Sportraad hebben Monique Brozius en André Stroo zitting in deze projectgroep. 

Wanneer jullie nog opmerkingen en adviezen hebben over de sportaccommodaties dan 

horen wij dat graag. 

 

Uitleen sport-- en spelmateriaal. 

 

De gemeente Vlissingen/Vlissingen in beweging  beschikt over een grote hoeveelheid sport- 

en spelmateriaal; alle scholen en alle sportaanbieders kunnen deze materialen kosteloos 

lenen. Deze materialen kunnen gebruikt worden bij allerlei spelactiviteiten, evenementen en 

sportdagen. 



Doordat de gemeente de keuze heeft gemaakt om zich minder met uitvoerende taken bezig 

te houden is er, op initiatief van Martijn Bour (Vlissingen in beweging), contact gezocht met 

de Stichting Roat over een overname. Twee leden van de Sportraad zijn bij dat overleg 

aanwezig geweest. 

Zodra de sportuitleen operationeel in handen is van de Stichting Roat (waarschijnlijk al in 

april 2017) ontvangt U daarover een bericht. 

Dangelo Martien (sportcontactpersoon bij Roat) wordt waarschijnlijk het aanspreekpunt voor 

het lenen van materialen; hij is bereikbaar via 06-8771 7419 of via zijn mailadres: 

da.martien@stichtingroat.com   

 

Subsidies gemeente Vlissingen 

Samen met ambtenaren van de gemeente heeft de sportraad zich ingezet voor enkele 

wijzigingen  in het subsidiebeleid voor alle  sportaanbieders; ook commerciële 

sportaanbieders kunnen nu, binnen de gewijzigde beleidsregels, een subsidieaanvraag 

indienen.  Bovendien wordt nog gewerkt aan een vereenvoudigd aanvraagformulier. 

Vanaf 1 mei 2017  kunnen verenigingen ook in aanmerking komen voor kleinere subsidies. 

Verder wordt er nog onderzocht of de aanvraagtermijn van minimaal 12 weken ingekort kan 

worden.  

 

Enkele voorbeelden: 

 Subsidie voor een activiteit om nieuwe leden te werven, 

 Een bekende sporter komt een clinic geven, 

 Activiteiten voor de sportweek  9-17 sept.'17 met als doel nieuwe leden en 

bekendheid, 

 Organiseren van schoolsporttoernooien. 

  

De laatste ontwikkelingen kunnen gevolgd worden via: www.vlissingen.nl/sport 

 

Samenstelling sportraad 

 

Per 1 februari j.l. heeft dhr Ernst Dick Meyes van sectie 1  ( hockey,voetbal en zaalvoetbal) 

plaatsgemaakt voor Peter Huser.  Zijn contactgegevens én die van alle andere leden van de 

sportraad staan op  www.vlissingen.nl/sport 

 

Slot 

Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar: Sportraad@vlissingen.nl   

 

Namens de sportraad, 

Andre Stroo, voorzitter en  

Pim Amsterdam, secretaris. 
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