
 
Jaarverslag van de Sportraad Vlissingen 2018 
 
 

Opdracht en taken van de Sportraad 
Deze liggen vast in de Verordening Sportraad Vlissingen. De voornaamste 
opdracht is het zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen van de 

voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid m.b.t. sport en bewegen 
in de meest brede zin van het woord. 

 
De voornaamste taken  
Het adviseren van het college op het terrein van sport en bewegen, het 

bevorderen van een goede samenwerking tussen het gemeentebestuur en de 
aanbieders van sport èn de aanbieders van sport onderling, het verdelen van de 

gemeentelijke sportaccommodaties en het verdelen van de subsidies voor de 
sport. 
 

Samenstelling van de sportraad 
Deze ligt vast in de Verordening. Naast een onafhankelijke voorzitter zijn er acht 

vertegenwoordigers van de sportaanbieders, die op basis van deskundigheid hun 
bijdrage leveren aan de sportraad.  
 

Contacten 
Er is vijf keer vergaderd op locatie: VDH Kringgroep Walcheren, HC Walcheren, 

KV Atlas, Fortis, RCS  
De overige vijf vergaderingen vonden plaats in de Vredehoflaan, afdeling Sport. 
 

De wethouder de heer Stroosnijder bezocht meerdere malen de vergaderingen, 
evenals enkele raadsleden. Na de zomer werden de vergaderingen bezocht door 

de nieuwe wethouder sport, de heer Reijnierse en door wethouder mevrouw 
Verhage die verantwoordelijk is voor openbare ruimte en beheer gemeentelijke 
buitensportaccommodaties. 

 
De leden van de Sportraad brachten meerdere bezoeken aan de sportaanbieders. 

 
 
Accommodatie 

Begin 2018 heeft de raad het rapport van Newae vastgesteld en is er een plan 
van aanpak gemaakt. Ook is er start gemaakt met de gesprekken bij de 

verschillende verenigingen. 
Er is een nieuwe presentatie geweest met betrekking tot de binnensporten. 

 
 

 



Gespreksonderwerpen 

• Door het vrijwilligerspunt zijn er voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de 
nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle 

verenigingen zijn hier voor uitgenodigd. 
• Er zijn door de Gemeente een aantal namen van verenigingen doorgegeven 

die in aanmerking komen voor maatschappelijke ondersteuning Rabobank.  

• Er is een nieuw Led scorebord in het zwembad geplaatst Zwem- en 
waterpolovereniging De Zeeuwse Kust. 

• Er is een toelichting gegeven op de nieuwe werkwijze van de beheerders 
• We hebben het overzicht besproken over het schoolzwemmen. 

• Toekomst tennis; de verenigingen zijn aan het onderzoeken of ze in de 

toekomst kunnen gaan samenwerken vanwege dat het ledenaantal sterk aan 

het verminderen is. 

• Verdeling voor de bezetting van de binnen – en buitenaccommodaties. 

• Regelgeving opgesteld voor de sportaccomodaties.   

• Gesprek geweest met de voetbalverenigingen, in dit gesprek zijn er afspraken 

gemaakt hoe de verenigingen de komende jaren zullen werken. 

• Overleg geweest over de wijze van vergaderen. Indien de vergadering het 

nodig acht dan zullen vertrouwelijke stukken eerst in een besloten 

vergadering worden besproken. Het voorstel is om vanaf 19.30 uur eerst de 

vertrouwelijke stukken te behandelen en vanaf 20.00 de vergadering verder 

openbaar te laten plaatsvinden. 

• Btw wijzigingen, er is een belastingplan 2019 die gevolgen heeft voor de 

wijziging btw-sportvrijstelling. Als gevolg hiervan verdwijnt de mogelijkheid 

om de btw te verrekenen op investeringen in en de onderhoudskosten van 

binnen -en buitensportaccommodaties. Ook zal het lage tarief stijgen van 6% 

naar 9% wat effect zal hebben op de huur van de velden. 

• Aanvraag gedaan voor de combinatieregeling, hierdoor komt er extra geld 

beschikbaar voor sportstimulering. 

• Sportmonitor 2018; resultaten worden gebruikt voor het sturen op het 

sportbeleid. 

• Vlissingen in beweging nieuwe koers. Sport Zeeland heeft de opdracht om 

een gezonde actieve leefstijl onder zoveel mogelijk basisschool leerlingen te 

bevorderen waarbij meer en beter bewegen een speerpunt is. Het wijkgericht 

werken is hierin erg belangrijk. 

• Zeeland Beach Classics, de heer Van Buren heeft een presentatie gegeven 

over de weg naar 2023 en over de activiteiten die de komende jaren mogelijk 

zullen gaan plaatsvinden. 

• Zeeuws Sport Akkoord, hierin staan de doelen en ambities voor de komende 

jaren. Het is een initiatief van Sport Zeeland en de Provincie Zeeland. 

 
Activiteiten 

• De website en facebook zijn in gebruik genomen. 
• De knelpunten van de MTB route zijn in kaart gebracht en opgelost. 
• Er is twee keer een bestuurlijk overleg geweest met de wethouder Sport. 

• Enkele leden zijn aanwezig geweest bij de voorlichting over de nieuwe AVG 
wet. 

• Enkele leden van de Sportraad zijn aanwezig geweest bij het Sportgala Goes.  



• Er is een nieuw frame met het nieuwe logo van de Sportraad is in gebruik 

genomen. 
• Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd aan de verenigingen. 

• Het financieel jaarverslag van de sport hebben we besproken.  
• Er is een lid aanwezig geweest bij het overleg met de voetbalverenigingen 

met de wethouder over de toestanden (droogte) op de velden. 

• Delegatie aanwezig geweest bij NK volleybal in Utrecht. 
• Delegatie is aanwezig geweest bij een wedstrijd van Groene Ster. 

• Enkele leden zijn bij diversen bijeenkomsten aanwezig geweest bij 
presentaties Nollebos/Westduin gebied. 

 

 
Sporthuldiging  

 
Op vrijdag 22 februari 2019 vond de sporthuldiging van het jaar 2018 plaats in 
het Vrijburgbad in Vlissingen. De sporthuldiging, georganiseerd door de 

Sportraad in samenwerking met Zwem- en Waterpolovereniging De Zeeuwse 
Kust (DZK). 

De opkomst was groot, er waren 235 Vlissingse sporters aangemeld en de 
aanwezige kampioenen ontvingen een medaille voor hun prestaties in het jaar 

2018. De huldigingen werden afgewisseld met prachtige demonstraties van DZK 
en de Dr. A. Stavermanbrigade. Grote verrassing en spectaculair was de 
demonstratie synchroonzwemmen van de vrouwen PSV Eindhoven. 

 
De sportverkiezing leverde de volgende winnaars op: 

 
Sportvrouw: Nancy van de Ven (motorrace) 
Sportman: Jesper Jobse (3×3 basketbal) 

Sportploeg: Groene Ster Vlissingen (voetbal) 
Sporttalent jongen: Tristan Cairo (judo) 

Sporttalent meisje: Ilham Abali (voetbal) 
Carrièreprijs: Koos Hamels 
  

 
Uitgekeerde subsidies 2018 

Sporthuldiging Marathon Basketbal    € 3.025,00 
VV RCS        €    500,00 
GPC Vlissingen (schoolvoetbal)     €    500,00 

Zeeland Beach Classics      € 5.000,00 
Strandsport Zeeland      €    500,00 

Sportcommissie Oost-Souburg     €    500,00 
Stichting Fietsen op het Water     €    500,00 
Stichting Darts Zeeland      €    500,00 

Zwem- en polovereniging de Zeeuwse Kust   €    500,00 
KV Seolto        €    500,00 

Stichting Madammen en Meneren Running Zeeland  € 5.000,00 
 
 

totaal verstrekte subsidies € 16.925,00 
Budget 2018   € 34.320,00 

Resterend:    € 17.395,00 
 



Leden Sportraad 

 
Dhr. A. Stroo (voorzitter) 

Sectie 1: Dhr. P. Huser (secretaris) 
Sectie 2: Mevr. M. Van Mierlo 
Sectie 3: Dhr. Y. Afkir 

Sectie 4: Dhr. R. Maljaars (herbenoemd) 
Sectie 5: Mevr. M. Brozius  

Sectie 6: Dhr. H. Van Rooijen  
Sectie 7: Mevr. S. Rosier 
Sectie 8: Mevr. C. van de Ketterij (benoemd per 01-11-2018) 

 
Mevr. C. Marteijn (afgetreden per 31 juli 2018) 

 
Ambtelijke ondersteuning: 
Dhr. A. van den Beld (adviseur Sportraad) 

 
Mevr. N. Van Heulen (gestopt per 31 juli 2018) 

 
 

 


