
Verslag vergadering Sportraad 1 april 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), mevrouw Rosier (lid), de heer A. 
van den Beld (adviseur Sportraad)  
 
Overige aanwezigen: Dhr. Reijnierse (wethouder), mevr. de Meulder (Vlissings belang), 
mevr. van Es (Vlissings Belang), Dhr. Bottse (Groen Links), Mevr. Oreel (PVDA),  
Dhr. Amsterdam (burger), Dhr. Soplantila (burger),  
 
1. Opening 

Dhr. Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Complimenten voor Mevr. van de Ketterij voor de organisatie van de Citytrail. 

 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inspraak 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraak. 
 

4. Verslag/actielijst 
Er is geen contact geweest met Dhr. van Nimwegen. 
Dhr. Stroo vraag aan alle leden van de sportraad om uit te kijken naar een nieuwe 
notulist. De functie wordt in combinatie met de vacatures geplaatst op facebook, 
website en in de Bode/Faam. 
Het advies is geschreven en ontvangen door Dhr. Reijnierse (wethouder) 
Mevr. van de Ketterij zal zaterdag 6 april aanwezig zijn bij de wandeling in het Nollebos.  
Verslag vorige vergadering; bij het kopje Nollebos/Westduingebied moet college 
aangepast worden in raad. 
Verslag vorige vergadering; Turnschool Zeeland moet DIOS zijn. 
De subsidie voor het schaatsen is uitbetaald, nu wordt de verantwoording opgevraagd. 
Subsidie voor schoolvoetbal Vlissingen is toegekend. 
 
 

5. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

6. Ingekomen en uitgaande stukken 
We hebben van KV Atlas een uitnodiging ontvangen voor de opening van het vernieuwde 
sportveld op zaterdag 13 april 2019. Dhr Afkir zal hierbij aanwezig zijn. 
Dhr. Soplantila vraagt of er nog aandacht is voor het project Sport en Alcohol dat al 9 jaar 
loopt en vraagt wat de resultaten zijn. Dit project loopt zeker nog en er worden controles 
uitgevoerd door de Gemeente. 
De lijst met ingekomen mailtjes wordt doorgenomen. 
Dhr. Huser zal de overige mailtjes van de lijst mailverkeer doorsturen naar alle leden. 



7. Acties/adviezen 
Er zijn geen punten. 
 

8. Bestuurlijke zaken 

• Zittingstermijn zittende leden 
De zittingstermijn voor een aantal leden zit er in juni 2019 op. 
Dhr. Stroo geeft aan dat hij door wil gaan. 
Mevr. Rosier geeft aan te gaan stoppen en geeft een toelichting op haar besluit. 
Mevr. van Mierlo geeft aan te gaan stoppen en geeft hier een toelichting op. 
Dhr. van Rooijen geeft aan dat hij door wil gaan. 
Er zullen op korte termijn brieven verstuurd worden naar alle secties. 
 

• Vergoeding SR leden 
De vergoeding voor de SR leden is goedgekeurd en zal ingaan vanaf 1 januari 2019. 

 

• Notuleren vergaderingen  

Zoals al aangeven in de vorige vergadering wordt op dit moment 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. 
 

• Sporthuldiging 

De commissie heeft de huldiging geëvalueerd. Positieve punten waren de goede 
samenwerking met DZK, unieke locatie met leuke demonstraties, er was veel 
belangstelling en er werden veel verschillende sporters gehuldigd.  
De verbeterpunten zijn dat er een professionele opzet moet komen waar geld voor 
beschikbaar gesteld moet gaan worden. Nu kost het veel tijd van de commissie leden. 
Verder was het programma te lang waardoor er publiek tijdens het programma naar huis 
gingen. De kern moet zijn dat de sporters hun medaille komen ophalen. Helaas is er niet 
één foto gemaakt van alle winnaars. De foto’s zijn op Facebook gezet en een aantal 
zullen ook op de website geplaatst worden. Helaas werd er door de krant geen aandacht 
besteed aan de huldiging. 
Complimenten voor de commissie en dank voor het vele werk wat ze verricht hebben. 
 

• Stand van zaken Newae 

Het rapport is door de raad ter kennisgeving aangenomen en daar veranderd niets aan. 
Nu worden ook de welzijnsverenigingen erbij betrokken en daar worden gesprekken mee 
gevoerd. Deze gesprekken moeten binnen 3 maanden zijn afgerond. Ook moeten de 
commerciële partijen in kaart gebracht worden. De raad heeft kritische vragen gesteld 
aan het college over de voortgang. De doelstelling is nog steeds een bezuiniging van 2 
mln. We moeten goed nadenken welke maatschappelijke bijdrage levert de sport nu 
binnen de Gemeente Vlissingen. 
 

• Zeeuws Sportakkoord  

De Sportraad heeft samen met de Gemeente en nog andere aanbieders het Zeeuws 
Sportakkoord onderstekend. Vanuit het Rijk zal hiervoor extra geld beschikbaar komen. 



Er zijn 6 belangrijke thema’s benoemd in het akkoord. Er wordt door de Dhr. van de Beld 
een toelichting gegeven en aangegeven dat we op veel thema’s al veel doen. Er zal 
verbinding gelegd moeten worden op de verschillende terreinen en er zal goed gekeken 
moeten worden naar de hoofddoelstelling. Dhr. Reijnierse geeft aan dat Zeeland als 
eerste provincie een provinciaal akkoord hebben, we lopen vooraan als provincie. Om in 
aanmerking te komen voor extra geld dan moet er een aanvraag gedaan zijn voor 10 
april 2019, het volgende moment zal 8 november 2019 zijn. 

 

• Jaarverslag 

Mevr. Rosier en Dhr. Huser hebben het concept-jaarverslag gemaakt, 
opmerkingen/aanvullingen graag mailen voor 10 april 2019 naar Dhr. Huser. 

 

• Vraag wethouder 

Dhr. Reijnierse heeft een vraag gesteld: 
Wat willen wij dat sport bijdraagt aan de samenleving van de Gemeente Vlissingen? 
De commissie zal bij elkaar komen voor deze vraag te beantwoorden. De commissie 
bestaat uit: Dhr. Stroo, Mevr. van de Ketterij, Dhr. Maljaars, Mevr. van Mierlo, Dhr. van 
de Beld, Dhr. Bour en Dhr. Huser. 
 

• Verslag tennisverenigingen 

Er is een nieuwe bijeenkomst geweest waar twee van drie verenigingen aanwezig waren. 
De verenigingen gingen met een positief gevoel weg. Namens de sportraad is Mevr. van 
Mierlo hierbij aanwezig geweest. 
 

• Buitensporten 

Binnenkort heeft Dhr. van de Beld en Dhr. Huser een afspraak met Mevr. Kole (KNVB) om 
te praten over werkzaamheden overdragen naar verenigingen, waar moet een 
vereniging rekening mee houden. 
 

• Subsidies: Sportcommissie Oost-Souburg 

De subsidie voor de sportcommissie Oost-Souburg is akkoord. Voor de aanvraag van de 
Zeeland Beach Classics zijn aanvullende vragen gesteld. 
 

9. Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Stroo vraagt wat de stand van zaken over de nieuwe roosters van de binnen 

accommodaties. Dat loopt en zal met de verenigingen besproken worden. 

 

10. Rondvraag 

Dhr. Soplantila geeft aan dat de zaalvoetbal finale door Groene Ster op vrijdag 19 april 

2019 in Rotterdam wordt gespeeld. 

Dhr. van de Beld heeft een gesprek gehad met Stichting Schaak over het HZ 

schaaktoernooi. 

 

11. Sluiting 

Dhr. Stroo dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 



Actie -en afsprakenlijst Sportraad 1 april 2019 
 

 
Nr. 
 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Termijn voor 

wanneer 

 Vorige vergadering   

 
6.0 
 

 
Commissie communicatie 

 
Dhr. Bour/Dhr. Huser 

 
20-05-2019 

 
8.2 
 

 
Notulist vergaderingen 

 
Allen 

 
20-05-2019 

 
8.3 
 

 
Opstellen plan commissies 

 
Dhr. Stroo/Dhr. Huser 

 
20-05-2019 

 
8.5 
 

 
Update gesprekken locaties 
 

 
Dhr. van de Beld 

 
20-05-2019 

 
8.10 
 

 
Vraag Dhr. Reijnierse (wethouder) advies 

 
Commissie (zie 10) 

 
20-05-2019 

 Nieuwe vergadering   

 
6.0 
 

 
Mailtjes doorsturen van Dhr. Soplantila 

 
Dhr. Huser 

 
20-05-2019 

 
8.1 
 

 
Vacatures versturen naar sectie 

 
Dhr. Stoo/Dhr. Huser 

 
20-05-2019 

 
8.7 
 

 
Punten jaarverslag 

 
Dhr. Huser 

 
10-04-2019 

 
8.8 
 

 
Vraag wethouder beantwoorden 

 
Commissie 

 
20-05-2019 

 
8.10 
 

 
Gesprek KNVB 

 
Dhr. van de Beld/ 
Dhr. Huser 

 
20-05-2019 

 


