
Verslag vergadering Sportraad 21 januari 2019 
Locatie: Vredehoflaan 950, Vlissingen 
 
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), de heer R. Maljaars (lid), de heer A. van den Beld (adviseur 
Sportraad)  
 
Afwezig met kennisgeving: mevrouw S. Rosier (lid) 
 
Overige aanwezigen: Dhr. Reijnierse (Wethouder Sport), Dhr. Snaaijer (VC Vlissingen), Dhr. 
Botse (Groen Links), Dhr. Lomwel (Stichting Samenloop voor Hoop), de heer A. Soplantila 
(burger) 
 
1. Opening 

De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en wenst 
iedereen een sportief en gezond 2019! 

 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inspraak 
Dhr. Van Lomwel geeft een toelichting over de werkwijze van de stichting Samenloop 
voor Hoop, het is 24 uur wandelestafette in drie ceremonies. Het evenement wordt 
gehouden op 14 en 15 juni op het Abdijplein in Middelburg. 
Voor meer informatie: https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-
samenlopen/zeeland/walcheren/ 
Verzoek is om het kenbaar te maken op de website en facebook om zoveel mogelijk 
groepen te formeren. 
 

4. Verslag/actielijst 
Dhr. Afkir vraagt over status nieuwbouw plannen van Fortis, er wordt gewacht op een 
terugkoppeling. Dhr. Reijnierse zal contact opnemen met Fortis. 
Dhr. Afkir geeft aan dat de beheerder van Sporthal Baskensburg samen met Groene Ster 
zal gaan kijken voor een opbergruimte zodat de materialen opgeborgen kunnen worden. 
Dhr. Stroo geeft aan dat de nieuwsbrief helaas niet door iedereen is verstuurd. De 
volgende nieuwsbrief zal centraal verstuurd worden. 
De nieuwsbrief december 2018 zal alsnog verzonden worden door de sportraadsleden. 
De huurvoorwaarden en criteria ’s worden op dit moment opnieuw bekeken. 
Mevr. van Mierlo heeft contact opgenomen voor de organisatie van een MTB wedstrijd. 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

5. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
 



6. Ingekomen en uitgaande stukken 
De lijst met ingekomen mailtjes wordt doorgenomen. 
Dhr. Afkir geeft aan dat facebook steeds meer gevuld wordt. 
 

7. Acties/adviezen 
Er zijn geen punten 
 

8. Bestuurlijke zaken 

• Vergoeding SR-leden 
Dhr. van de Beld heeft een nota geschreven welke naar het college gestuurd is. Nu is 
wachten totdat er een besluit genomen is. 
 

• Sporthuldiging 
Dhr. Afkir geeft namens de commissie uitleg over de voortgang van de organisatie van de 
sporthuldiging. Er zijn voldoende aanmeldingen binnen gekomen. Dhr. Stroo geeft aan 
dat de aangemelde sporters een reminder door middel van de flyer te sturen, de 
commissie zal dit verzorgen. Iedereen heeft toegezegd te komen. Alle sportraadsleden 
zullen een taakverdeling ontvangen. 
We hebben een mail ontvangen van Dhr. Amsterdam met het idee om de wethouders 
van Middelburg en Veere uit te nodigen, de commissie neemt dit mee. 
 

• Zeeland Beach Classics (ingekomen brief) 
Dhr. van Buren heeft een brief gestuurd voor een structurele subsidie bijdrage van € 
5.000,- per jaar voor een periode 2019 t/m 2023. Conform de regels van de subsidies 
moet er elk jaar een verzoek ingediend worden en mogen we geen structureel bedrag 
geven voor een aantal jaren. Wel staat de hele sportraad achter de plannen en vinden 
het een positieve bijdrage voor onze stad. Dhr. Stroo zal contact opnemen met Dhr. van 
Buren om dit toe te lichten. 
 

• Zeeuws Sportakkoord 
Vorige week zijn er weer bijeenkomsten geweest over het Zeeuws Sportakkoord. De 
onderdelen zijn: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport 
-en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af vaardig in bewegen en 
topsport die inspireert.  
Er zal door de Provincie Zeeland geld beschikbaar gesteld worden. 
Begin maart zal het plan gepresenteerd moeten worden. Dit plan zal besproken moeten 
worden in het college en zal ook in de Sportraad besproken moeten worden. 
 

• Nollebos/Westduin gebied 
Woensdag 23 januari 2019 is er een informatieavond in de Lasloods. Een delegatie van 
de sportraad zal aanwezig zijn. De vraag zal o.a. zijn of we het gebied ook kunnen 
benutten voor de sport? Dhr. Reijnierse zal als verantwoordelijke portefeuille houder op 
deze avond aanwezig zijn. 
 
 
 
 



• Stand van zaken Newae 
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met en er wordt een nieuw plan gemaakt. 
Rond de accommodatie zal er toegewerkt worden naar het vaststellen van criteria, waar 
zijn wel voor en waar zijn we niet voor. Welke clubs huisvesten we wel en welke niet.  
Dhr. Reijnierse heeft diversen positieve gesprekken gevoerd met welzijn clubs. 
Er zal een voorstel uitgewerkt worden en de criteria ’s zullen opgesteld worden en zal er 
gekeken moeten worden naar de mogelijkheden. Dit stuk moet 11 april 2019 gereed zijn. 
Dhr. Stroo geeft aan dat de sportverenigingen onderdak moeten blijven houden. 
Er is nu een projectplan, wordt opgevraagd door Dhr. Stroo. 
 

• Stand van zaken tennisverenigingen 
Mevr. van Mierlo is bij het vervolgoverleg geweest tussen de drie verengingen. Ook was 
de KNLTB aanwezig. Vanuit de Gemeente is de locatie Vrijburg aangeboden als nieuwe 
locatie. Elke vereniging gaat nu terug naar zijn achterban om dit te spreken en er zal een 
vervolgafspraak komen in maart 2019. 
 

• Combinatieregeling 
Er is een aanvraag gedaan voor de combinatieregeling zodat er extra geld beschikbaar 
komt voor ondersteuning op gebied van gezondheid, cultuur en sport. In december is er 
een gedeeltelijk toekenning gekomen. Het gaat hier om 2 FTE’s extra. Over een paar 
weken zal er verdeling bekend gemaakt worden hoe deze FTE’s ingezet gaan worden.  
 

• Jaarrekening 2017 
We hebben een aantal vragen gesteld over de jaarrekening 2017 van de sport en daar 
hebben we schriftelijk antwoord op gekregen. 
 

• Vergaderlocaties 
Voor februari 2019 en mei 2019 zoeken we nog locatie om te kunnen vergaderen. 
Dhr. Afkir heeft BC Vlissingen gevraagd voor de vergadering van februari, locatie zal bij  
Scheldemond zijn. 
Mevr. van Mierlo zal tennisvereniging DOS vragen.   
 

9. Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Reijnierse vraagt een advies aan de Sportraad:  

Wat willen wij dat sport bijdraagt aan de samenleving van de Gemeente Vlissingen? 

Dhr. Huser zal een bestuurlijk overleg plannen met de wethouder. 

 

10. Rondvraag 

Mevr. van de Ketterij geeft aan dat er ingespeeld kan worden op ambassadeurs van 

Vlissingen, daar zijn ze mee bezig. 

Dhr. Maljaar doet navraag over het gymmen van klassen in Sporthal Baskensburg. Het 

antwoord is dat er geen gebruik gemaakt wordt door klassen van scholen. 

Dhr. van de Beld geeft aan dat er nog gesprekken plaats moeten vinden met Atlas over 

de uitbreiding van een baan,  



Dhr Botse vraagt over VOG verklaringen en geeft aan dat er vragen hierover zijn gesteld 

door o.a. het CDA. De sportraad vind dat erg belangrijk maar de verantwoording ligt bij 

de verenigingen.  

Dhr. Soplantila geeft de cijfers  over de vertrouwens contact personen. 

 

11. Sluiting 

Dhr. Stroo dankt iedereen en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actie -en afsprakenlijst Sportraad 21 januari 2019 
 

 
Nr. 
 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Termijn voor 

wanneer 

 
3.0 
 

Wandelestafette op site en facebook 
plaatsen 
 

Dhr. Afkir en  
Dhr. Huser 

 
25-02-2019 

 
4.0 
 

 
Verzenden nieuwsbrief december 2018 

 
Allen 

 
25.02.2019 

 
8.2 
 

 
Vergoeding Sportraadsleden 

 
Dhr. van de Beld 

 
21-01-2019 

 
8.3 
 

 
Zeeland Beach Classics 

 
Dhr. Stroo 

 
25-02-2019 

 
8.4 
 

 
Zeeuws sportakkoord 

 
Allen 

 
25-02-2019 

 
8.5 
 

 
Verslag Nollebos bijeenkomst 

 
Mevr. van de Ketterij 

 
25-02-2019 

 
8.6 

 
Projectplan Newea 
 

 
Dhr. Stroo 

 
25-02-2019 

 
8.7 
 

 
Tennisverenigingen svz 

 
Mevr. van Mierlo 

 
25-02-2019 

 
8.8 
 

 
Combinatieregeling 

 
Dhr. van de Beld 

 
25-02-2019 

 
8.10 
 

 
Vergaderlocatie februari 2019 

 
Dhr. Afkir 

 
25-02-2019 

 
8.10  
 

 
Vergaderlocatie mei 2019 

 
Mevr. van Mierlo 

 
25-02-2019 

 
9.0 
 

 
Advies opstellen voor de wethouder 

 
Allen 

 
25-02-2019 

 


