
Verslag vergadering Sportraad 25 februari 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. van Mierlo (lid), mevrouw C. van de Ketterij 
(lid), de heer R. Maljaars (lid), mevrouw S. Rosier (lid), de heer A. van den Beld (adviseur 
Sportraad)  
 
Afwezig met kennisgeving: mevrouw M. Brozius (lid) 
 
Overige aanwezigen: de heer M. Bour (Gemeente Vlissingen), de heer A. Soplantila (burger), 
mevrouw Van Es (Vlissings Belang), mevrouw Oreel (PVDA), de heer Van Nimwegen 
(Strength & Conditioning) 
 
  
1. Opening 

Dhr. Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De sporthuldiging van 22 februari 2019 was een geslaagd evenement en geeft een 
compliment aan de commissie voor de goede organisatie. 

 

2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd wordt bestuurlijk overleg bij het punt vraag wethouder en advies bij het 
punt stand van zaken Newae. 
BC Walcheren moet BC Vlissingen zijn. 
De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Inspraak 
De heer van Nimwegen geeft een toelichting op zijn bedrijf over de faciliteren van de 
sport en bespreekt zijn initiatieven. Hij probeert om sporters op een gezonde manier te 
laten sporten. Hij wil in augustus een evenement op het Bellamypark organiseren. Er is 
aan de Gemeente gevraagd om een accommodatie op bedrijventerrein Vrijburg. Verder 
wil hij graag het netwerk van de Sportraad gebruiken Nutrition/Movement Summit 
evenement. 
Presentatie BC Vlissingen gaat niet door. 
 

4. Verslag/actielijst 
Geen mededelingen, de actielijst wordt doorgenomen. 
Nieuwsbrief is verstuurd. 
Slag om Schelde zal zonder sportevenement georganiseerd worden. 
Stand van zaken over de tennis; de verenigingen gaan weer om tafel als er nieuwe 
inzichten zijn. 
Dhr. van Rooijen geeft aan dat er dozen met  sportmaterialen in de combinatie sportzaal 
staan. Er wordt contact opgenomen. 
 

5. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 



6. Ingekomen en uitgaande stukken 
De lijst met ingekomen mailtjes wordt doorgenomen. 
De uitnodiging van de Sportraad Goes is afgemeld door Dhr. Huser. 
Dhr. Bour geeft een toelichting op de diversen communicatiemiddelen binnen de 
Gemeente. Er wordt een afspraak gemaakt door de heer Dhr. Bour met de Dhr. Huser 
om dit in een commissie verder te bespreken. 
 

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 en welke 
op korte termijn besproken zal worden. 
 

• Notulen vergadering 
Op dit moment worden de vergaderingen genotuleerd door de Dhr. Huser. Het notuleren 
en het verwerken van het notulen kost veel tijd en gaat ten koste van de 
vertegenwoordiging van de sectie. Het verzoek van Dhr. Huser is dan ook om op zoek te 
gaan naar een notulist. 
 

• Werken in commissies 
Dhr. Stroo geeft aan dat we meer in commissies moeten gaan werken. De volgende 
vergaderingen zal er een voorstel gepresenteerd worden zodat we dit in de vergadering 
kunnen bespreken. 
 

• Sporthuldiging 
Vrijdag 22 februari 2019 heeft de jaarlijkse sporthuldiging plaatsgevonden. De 
organisatie was in handen van de Sportraad samen met DZK. Dit jaar was het zwembad 
het bijzondere decor van de huldiging en er werden diversen demonstraties gegeven. De 
commissie heeft 27 maart 2019 een evaluatie en zal terugkoppeling geven in de 
volgende vergadering. Eerste indruk is positief met een aantal dingen die voor 
verbetering vatbaar zijn. 
 

• Stand van zaken Newea (zie concept brief) + advies 
De Sportraad en de Wmo adviesraad hebben begin februari een gesprek gehad met Dhr.  
van den Beld en Dhr. Bastiaanssen van de Gemeente Vlissingen over “revitalisering 
gemeentelijk Accommodatiebestand. Het college geeft aan de gebruiker centraal te 
willen stellen. Het ligt politiek gevoelig en er zal nu een eerste stap gezet worden en na 
de zomer de volgende stap. Het moet anders en daar is iedereen het over eens. Er zal 
naar verschillende zaken gekeken moeten worden, bijvoorbeeld het onderverhuur.  
Er is samen met de WMO adviesraad een advies geschreven welke naar het college 
verstuurd zal worden. 
Dhr. Stroo vraag om een update van de gespreken die er de afgelopen tijd gevoerd zijn. 
 
 
 



• Zeeuws Sportakkoord + Sportgala 
Woensdag 7 maart zal Dhr. Reijnierse (wethouder) het Zeeuws Sportakkoord gaan 
ondertekenen. Namens de Gemeente zal Dhr. van de Beld aanwezig zijn en namens de 
Sportraad zullen Dhr. Stroo en Dhr. Huser aanwezig zijn. 
 

• Combinatieregeling 
Er is een aanvraag gedaan voor de combinatieregeling zodat er extra geld beschikbaar 
komt voor ondersteuning op gebied van gezondheid, cultuur en sport en deze is 
goedgekeurd. Het gaat hier om 2 FTE’s extra. Op dit moment is men druk bezig met de 
invulling.  
 

• Nollebos/Westduin gebied 
Mevr. van de Ketterij en Dhr. Stroo zijn naar de bijeenkomst geweest. Er blijft veel 
weerstand onder de bevolking. Het is de bedoeling dat er een stadpark gerealiseerd 
wordt. Door de vorige raad zijn er twee zoekgebieden (sauna en kanovijver) 
aangewezen. Hier mogen de exploitanten zelf met een plan voor komen. 
 

• Jaarverslag 
Mevr. Rosier en Dhr. Huser zullen het jaarverslag 2018 van de Sportraad maken.  
 

• Vraag wethouder + bestuurlijk overleg 
In de vorige vergadering heeft Dhr. Reijnierse (wethouder) de volgende vraag gesteld:  
Wat willen wij dat sport bijdraagt aan de samenleving van de Gemeente Vlissingen? 

Er wordt een commissie opgesteld bestaande uit: Dhr. Maljaars, Mevr. van Mierlo, Dhr. 

Stroo, Mevr. van de Ketterij en de Dhr. van de Beld. 

Opmerkingen uit de vergadering: verbinden met het Zeeuws Sportakkoord, uitvoering 

van de sport, gezondheid, accommodaties. 

Het bestuurlijk overleg staat gepland op 27 maart om 19.00 uur. Verzoek is om dit te 

laten starten om 19.30 uur. Dhr. Huser zal dit navragen. 

• APV verordening 
De juridische afdeling gaat dit bekijken en mochten we een voorstel hebben om iets te 
willen aanpassen dan kunnen we dit doorgeven aan Dhr. van de Beld. 
 

• Subsidie 
Dhr. Maljaars geeft een toelichting op de ontvangen subsidies.  
Goedgekeurd zijn de subsidie van DZK (sporthuldiging) en Scheldemond. 
De subsidie van het schaatsen is blijven liggen en hierover zal navraag gedaan worden. 
Voor de aanvragen van Zeeland Beach Classics en Schoolvoetbal Vlissingen zijn 
aanvullende vragen gesteld. 
Als Sportraad betreuren we het zeer dat er door onderbezetting van de afdeling 
verschillende subsidies zijn blijven liggen. 
 
 

9. Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen punten. 

 



10. Rondvraag 

Dhr. van Rooijen vraagt wie er verantwoordelijk is voor de indeling van de zalen/velden, 

deze ligt bij de Sport. 

Dhr. Maljaars heeft een gesprek gehad met DIOS over een nieuwe locatie. 

Mevr. van Es vraagt of de sub-verenigingen in beeld zijn net zoals de verenigingen. Die 

zijn in beeld. 

Mevr. van de Ketterij geeft aan dat binnenkort de kick-off is voor een wandelinitiatief 

van Zeeland in Beweging. Dhr. Bour vraagt de stukken op. 

 

11. Sluiting 

Dhr. Stroo dankt iedereen en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actie -en afsprakenlijst Sportraad 25 februari 2019 
 

 
Nr. 
 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Termijn voor 

wanneer 

 Vorige vergadering   

 
8.10 
 

 
Vergaderlocatie april 2019 

 
Dhr. Afkir 

 
01-04-2019 

 
8.10  
 

 
Vergaderlocatie mei 2019 

 
Mevr. van Mierlo 

 
01-04-2019 

 
9.0 
 

 
Advies opstellen voor de wethouder 

 
Allen 

 
01-04-2019 

    

 
6.0 
 

 
Commissie communicatie 

 
Dhr. Bour/Dhr. Huser 

 
01-04-2019 

 
8.1 
 

 
Vergoeding Sportraadsleden 

 
Dhr. van de Beld 

 
01-04-2019 

 
8.2 
 

 
Notulist vergaderingen 

 
Allen 

 
01-04-2019 

 
8.3 
 

 
Opstellen plan commissies 

 
Dhr. Stroo/Dhr. Huser 

 
01-04-2019 

 
8.4 
 

 
Evaluatie sporthuldiging 

 
Commissie 

 
01-04-2019 

 
8.5 
 

 
Update gesprekken locaties 
 

 
Dhr. van de Beld 

 
01-04-2019 

 
8.6 
 

 
Bezoek tekenen Zeeuws Sportakkoord 
 

 
Dhr. Stroo/Dhr. Huser 

 
07-03-2019 

 
8.9 
 

 
Jaarverslag 2018 Sportraad 

Mevr.Rosier/ 
Dhr. Huser 

 
01-04-2019 

 
8.10 
 

 
Vraag Dhr. Reijnierse (wethouder) advies 

 
Commissie (zie 10) 

 
01-04-2019 

 
8.10 
 

 
Bestuurlijk overleg half uur later 

 
Dhr. Huser 
 

 
01-04-2019 

 


