
Verslag vergadering Sportraad 3 december 2018 
Locatie: Kantine RCS 
 
Aanwezig Sportraad: de heer A. Stroo (voorzitter), de heer P. Huser (secretaris), de heer H. 
van Rooijen (lid), de heer Afkir (lid), mevrouw M. Brozius (lid), mevrouw M. van Mierlo (lid), 
mevrouw C. van de Ketterij (lid), mevrouw S. Rosier (lid), de heer A. van den Beld (adviseur 
Sportraad)  
 
Afwezig met kennisgeving: de heer R. Maljaars (lid) 
 
Overige aanwezigen: de heer N. Pfaff (RCS), de heer A. Soplantila (burger), mevrouw F. Oreel 
(PVDA), de heer van Buren (Zeeland Beach Classics), de heer van Iersel (Zeeland Beach 
Classics) 
 
1. Opening 

De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inspraak 
Dhr. Pfaff geeft een presentatie over de vereniging RCS. 
Dhr. van Buren geeft een presentatie over de Zeeland Beach Classics, de ROAD naar  
2023. Het wordt een evenement van 9 dagen waar 400/500 sporters zullen sporten in de 
provincie. De sporten zeilen, beachvolleybal veldrijden in Hulst zullen op het programma 
staan. Het moet een nog groter evenement worden dan de Tour de France. Deze dagen 
zullen sport, entertainment en food service centraal staan. Er zal ook samenwerking 
worden gezocht met de scholen. 
De komende jaren zal Zeeland Beach Classics het volgende organiseren: 
2019 bossaball, volleyball, rugby, flag ball en NK slackline 
2020 EK jeugd volleybal onder de 23 jaar 
2021 EK hogescholen 
2022 EK universiteiten 
Dhr. van Buren vraagt wat de eisen zijn waar de subsidie aan moet voldoen om het 
maximale bedrag te krijgen. Dhr. van Buren hoopt dat de sportraad zich voor 5 jaar wil 
committeren voor 1.000 jongeren, sportstimulering voor de scholen/verenigingen is 
belangrijk. Door goed samen te werken wil Dhr. van Buren Zeeland op de kaart zetten als 
top sport provincie. 
 

4. Verslag/actielijst 
Dhr. Afkir gaat contact opnemen met Fortis over de status van de nieuwbouwplannen. 
Deel van Sportraad heeft een wedstrijd van Groene Ster bezocht en hebben gelijk naar 
het opberghok van de reclameborden gekeken. Groene Ster wil graag eigen kasten 
bouwen zodat de borden netjes opgeborgen kunnen worden. Groene Ster zal een 
verzoek moeten indienen bij de Dhr. Bostelaar (Gemeente Vlissingen) 
Vrijdag 7 december zal de Frans Naerebout prijs uitgerijkt worden, delegatie Sportraad 
zal hierbij aanwezig zijn. 



Dhr. van Rooijen heeft contact opgenomen met verenigingen die gebruik maken van de 
bovenzaal van Sporthal Baskensburg en er is een oplossing voor het gebruik van de hal 
door beide verenigingen op hetzelfde moment.  
De notulen worden vastgesteld. 
 

5. Mededelingen 
Het college heeft ingestemd met de benoeming van Mevr. van de Ketterij (1e termijn) en 
Dhr. Maljaars (2e termijn). 
 

6. Ingekomen en uitgaande stukken 
De lijst met ingekomen en uitgaande mailtjes wordt doorgenomen. 
 

7. Acties/adviezen 
Er zijn geen punten. 
 

8. Bestuurlijke zaken 

• Vergoeding SR-leden 
Dhr. van de Beld heeft een nota geschreven welke zo snel mogelijk naar het college 
gestuurd zal worden.  
 

• Sporthuldiging 
De commissie van de sporthuldiging is in volle voorbereiding en komen 17 december 
2018 weer bij elkaar. Er zijn nog maar enkele aanmeldingen binnen. Uiteraard hopen we 
op korte termijn meerdere aanmeldingen te mogen ontvangen. De subsidie is ingediend. 
De commissie is bezig met het programma samen te stellen. Er zullen ten opzicht van 
afgelopen jaar een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd worden. De wethouders Dhr. 
Reijnierse en Mevr. Verhagen zullen beide aanwezig zijn deze avond. 
 

• Nieuwsbrief 
Dhr. Stroo heeft een opzet gemaakt voor de nieuwsbrief. Iedereen kan deze week zijn 
opmerkingen/aanvullingen doorgeven zodat de nieuwsbrief voor de feestdagen 
verstuurd kan worden. 
 

• Zeeuws Sportakkoord 
Dhr. Stroo is aanwezig geweest op het symposium over het Zeeuws sportakkoord. Het 
uitgangspunt van het akkoord is dat iedereen moet kunnen sporten. Vanuit de provincie 
is er een subsidie beschikbaar gesteld van een half miljoen euro. Het volgend overleg zal 
plaatsvinden in januari 2019. 
 

• Vragen jaarrekening 2017 
We hebben de antwoorden op de vragen ontvangen van Dhr. van den Beld. De 
antwoorden zullen verstuurd worden naar de leden. 
 

• Subsidies 
We hebben geen aanvragen ontvangen. 
 

 



• Nollebos/Westduin gebied 
De sportraad zal uitgenodigd worden voor een bijeenkomst over dit gebied die januari 

2019 zal plaatsvinden. Dhr. Stroo en Mevr. Rossier zullen namens de Sportraad aanwezig 

zijn op deze avond. Voor de inrichting en onderhoud van het gebied is er een landelijke 

subsidie aangevraagd.  

• Stand van zaken Newea 
Er wordt een herstart gemaakt met het rapport van Newea en er zullen bijeenkomsten 
gepland worden met de verenigingen. Deze zullen plaatsvinden in december 2018 en 
januari 2019. Vanaf maart 2019 zullen de plannen verder uitgewerkt worden. Het is 
belangrijk om als Sportraad bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. 
 

• Stand van zaken tennisverenigingen 
De afgevaardigde van de tennisbond is bezig met het locatieonderzoek en op korte 
termijn zal er een verslag zijn. De plannen zullen op korte termijn in het college 
besproken worden.  
 

• Stand van zaken buitensporten 
Er is een lijst met de stand van zaken over de buitensporten. Op deze lijst staan de 
punten die nog open staan naar aanleiding van het gesprekken met de 
voetbalverenigingen en ook een aantal nieuwe punten. 
 

• Huurvoorwaarde en criteria 
Dhr. Afkir, Dhr. van den Beld, Dhr. Stroo en Mevr. van Heulen hebben de 
huurvoorwaarden bekeken. Doel is om voor alle verenigingen dezelfde voorwaarden te 
laten gelden. De “nieuwe” regels zullen in het seizoen 2019/2020 van kracht zijn. In deze 
regels is toegevoegd dat alle accommodaties van 1 augustus 2019 rookvrij moeten zijn. 
 

• Schelde 75 jaar 
Er zullen geen sportactiviteiten georganiseer worden.  
Mevr. van Mierlo zal contact opnemen met de organisatie over de MTB wedstrijd. 
 

• MTB 
Wethouder Verhage heeft de route bekeken en de eventuele knelpunten zullen worden 
opgelost. 
 

• Preventieakkoord 
Vorige week is er een presentatie geweest over het Nationaal Sportakkoord. In die 
akkoord moet er extra aandacht komen voor het gezond eten en drinken. 
 

9. Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen punten. 

 

 

 

 

 



10. Rondvraag 

Dhr. Soplantila vraag of de gymzaal aan de Braamstraat alleen door DIOS gebruikt wordt?  

Het klopt dat de zaal voor 90% gebruikt wordt door DIOS. 

Dhr. Soplantila vraagt of de Sportzaal Van Duyvenvoorde dicht gaat? Daar is nog niets 

van bekend op dit moment. 

 

11. Sluiting 

Dhr. Stroo sluit de vergadering en dankt RCS voor de gastvrijheid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lokaaltotaal.nl/vlissingen/organisaties-en-verenigingen/s/sportzalen/sportzaal-van-duyvenvoorde


Actie -en afsprakenlijst Sportraad 3 december 2018 
 

 
Nr. 
 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Termijn voor 

wanneer 

 
8.2 
 

 
Vergoeding Sportraadsleden 

 
Dhr. van de Beld 

 
21-01-2019 

 
8.3 
 

 
Nieuwsbrief 

 
Dhr. Stroo 

 
10-12-2018 

 
8.7 
 

 
Nollebos/Westduin 

 
Dhr. Stroo/Mevr. 
Rossier 
 

 
21-01-2019 

 
8.8 
 

 
Stand van zaken Newea 

 
Allen 

 
21-01-2019 

 
8.11 
 

 
Regelgeving accommodaties 

 
Dhr. Stroo/Dhr. Afkir 

 
21-01-2019 

 
8.12 
 

 
MTB route 

 
Mevr. van Mierlo 

 
21-01-2019 

 


