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Verslag vergadering Sportraad 17 februari 2020 
Locatie: Vredehoflaan 950, Vlissingen 
 
Aanwezig Sportraad: De heer A. Stroo (voorzitter), de heer P. Huser (secretaris), de heer H. van 
Rooijen (lid), de heer Y. Afkir (lid), de heer A. van den Beld (adviseur Sportraad), de heer R. Maljaars 
(lid), mevrouw C. van de Ketterij (lid)), de heer R. Zijlstra (lid) en mevrouw M. van Kleven (lid en 
notuliste) 
Afwezig met kennisgeving: mevrouw M. Brozius (lid) 
Overige aanwezigen: mevrouw F. Oreel (PvdA), de heer A. Soplantila (burger), de heer Bottse 
(GroenLinks) 
 
1. Opening 
De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
  
2. Vaststellen agenda 
Het agendapunt ‘beleidsplan/jaarplan’ wordt toegevoegd aan de agenda.  

 
3. Inspraak 
Mevrouw de Regt, beleidsmedewerker gezondheid, zal op de volgende bijeenkomst aanwezig zijn. 
 
4. Verslag/actielijst 20 januari 2020 
Inhoudelijk geen opmerkingen. 
N.a.v. het verslag: De gezamenlijke vergadering van de badmintonverenigingen heeft plaatsgevonden. 
De vermelding dat de heer Bour de vergadering bij zou bijwonen is onjuist.  
 
5. Mededelingen 
De heer Stroo heeft namens de Sportraad het Zeeuws Sportgala bezocht.  
 
6. Inkomende en uitgaande mails  
Inkomende mail van de heer Soplantila inzake racisme in de sport. De heer Soplantila  
vraagt of de Sportraad er iets mee gaat doen.  
De heer Huser zal navragen bij de KNVB hoe zij hiermee omgaan. De heer Soplantila zal 
navraag doen bij het antidiscriminatiebureau Zeeland.  
 
7. Acties en adviezen 
Er zijn geen acties of adviezen of te bespreken. 
 
8.1 Sporthuldiging 
De sporthuldiging en de samenwerking met VTV en Scheldemond is goed verlopen.  
De commissie stelt een vragenlijst op voor de verenigingen om de waarde en verwachtingen van de 
toekomstige sporthuldiging te peilen. De uitkomst wordt geagendeerd op de agenda van de 
Sportraad 30 maart as.  
Mevrouw Oreel vraagt wie de reglementen voor de huldiging opstelt. Dit doet de Sportraad en zij kan 
deze ook aanpassen.  
 
8.2 Subsidies 
*DOS (investeringssubsidie) 
Er is nog geen concrete aanvraag. De besluitvorming over de investeringssubsidie ligt niet alleen bij 
de Sportraad. De aanvraag zal wel besproken worden in de vergadering van de Sportraad.  
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*ZLM Tour 
Het betreft een proloog in Vlissingen op 27 mei. Er is nog geen concrete aanvraag. Is de Sportraad  
bereid om een subsidie van ca. € 10.000,-- toe te kennen? De organisatie van de ZLM Tour is ook in 
gesprek met Sander van Buuren om te onderzoeken of ze elkaar kunnen versterken.  
De Gemeente onderzoekt of er een voorstel naar de Raad kan waarin een deel van de subsidie komt 
vanuit de toekenning door de Sportraad, maar ook deels uit bijv. Economie en Toerisme.  
*De Geuzen Tocht  
Het betreft een skeelertocht van Harlingen naar Vlissingen. Er is nog geen concrete aanvraag. Zijn in 
contact gebracht met een Zeeuwse club om te onderzoeken of men iets samen kan doen in de 
breedtesport. Dit komt terug op de agenda van de Sportraad op 30 maart as. 
*Sander van Buren heeft een subsidieaanvraag ingediend ad. € 5000. Dit komt terug op de agenda 
van de Sportraad op 30 maart as.  
*65 Van Walcheren, hebben aanvraag ingediend. De heer van den Beld zal nagaan of de aanvraag 
ontvangen is.  
 
8.4 Conceptvoorstel beleidsregels subsidie 
Het conceptvoorstel beleidsregels komt terug op de agenda van de Sportraad op 30 maart as. 
 
8.5 Nollebos 
Het nieuwe plan zal 11 maart as. gepresenteerd worden. Het onderzoeksvoorstel van de heer van 
den Berge, stagiair, is goedgekeurd. Hij zal op 11 maart aanwezig zijn op de bijeenkomst van het 
Nollebos. 
 
8.6 Organisatie Sportcafé 
Dit agendapunt komt terug op agenda Sportraad op 30 maart as. 
 
8.7 Punten bestuurlijk overleg april 2020 
Dit overleg zal plaatsvinden op 6 april as.   
Agendapunten:  

• notitie Sportraad 

• regelement van orde (o.a. rondom sollicitatieprocedure) 

• revitalisering  
 
8.8 Toolkit Sport Gezond Vlissingen 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op 15 april as. De presentatie legt nadruk op voeding en het aanbod 
van TeamFit. 
 
8.9 Uitvoeringsplan Vlissings Sportakkoord 
Er vinden binnenkort gesprekken plaats met meerdere partijen. De heer van den Beld neemt het 
initiatief om ook een overleg met de werkgroep van de Sportraad te initiëren.  
 
8.10 Adressenbestand 
Verzoek aan de leden van de sportraad om, indien nog niet gedaan, te reageren op de mail  van de 
heer Bour inzake het adressenbestand van de verenigingen.  
 
8.11 Buurtcafé Cine City 5 maart thema bewegen 
Ter informatie: dit betreft een eigen initiatief van de bibliotheek.  
 
8.12 Badminton 
De heer van den Beld is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van alle badmintonverenigingen. Er 
komt voor de zomervakantie een initiatief voor een vervolgoverleg.  
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8.13 Ondersteuningstraject structurele lokale organisatiegraad 
Heeft de Sportraad behoefte aan ondersteuning/scholing?  Zo ja, in welke onderwerpen? 
Voorstel is om ondersteuning te vragen voor het opstellen van een beleidsplan. De heren Stroo en 
Zijlstra maken een opzet en presenteren dit op het overleg van de Sportraad op 30 maart as.  
 
8.14 Punten voor Facebook/Website 
-toolkit  
 
9/10 Wvttk en rondvraag  
*De heer Afkir stuurt een link met de foto’s van de sporthuldiging naar de leden van de Sportraad. 
*De heer Soplantila: scholen kunnen zich aanmelden voor een training weerbaarheid. Is er 
voldoende belangstelling voor dit onderwerp? Dit is niet bekend bij de Sportraad. 
*Het spandoek met frame van de Sportraad is zoek. Als iemand informatie heeft waar deze kan zijn 
dan dit doorgeven aan de heer Afkir.  
 
De heer Stroo sluit de vergadering. 
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2019-2020 

 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Termijn voor 

wanneer 

 30 september 2019   

9.1 Mevrouw de Regt uitnodigen voor 
vergadering Sportraad 30 maart 

De heer Stroo Maart 2020 

9.2 Reglement van orde aanpassen en 
vaststellen 

Sportraad Januari 2020 

 20 januari 2020   

4 Organisatie sportcafé structureel agenderen 
komende periode 

De heer Huser doorlopend 

4 conceptvoorstel ‘beleidsregels subsidie’  
agenderen volgende vergadering 

De heer Huser Februari 2020 

8.8 Besluit nemen inzake oprichting stichting Allen Voor zomer 
2020 

9 Opstellen jaarverslag sportraad agenderen 
op volgende vergadering 

De heer Huser Maart 2020 

 17 februari 2020   

6 Mail Racisme in de sport 
De heer Huser zal navragen bij de KNVB hoe 
zij hiermee omgaan.  

 
De heer Huser 

 
Maart 2020 

8.1 Evaluatie sporthuldiging 
Vragenlijst opstellen voor de verenigingen 
om de waarde en verwachtingen van de 
toekomstige sporthuldiging te peilen. 
Agenderen op agenda Sportraad 30 maart as.  

De heer Afkir 
 
 
De heer Huser 

Maart 2020 

8.3 Subsidieaanvraag Sander van Buren en 
Geuzen Tocht. Agenderen op agenda 
Sportraad 30 maart as. 

De heer Huser Maart 2020 

8.4 Conceptvoorstel beleidsregels subsidie 
Agenderen op agenda Sportraad 30 maart as. 

De heer Huser Maart 2020 

8.9 Uitvoeringsplan Vlissings Sportakkoord 
Er wordt een overleg gepland met de 
Sportraad. 

De heer van den Beld Maart 2020 

8.10 Adressenbestand alsnog reageren op mail 
van de heer Bour. 

Sportraad z.s.m. 

8.13 Ondersteuningstraject structurele lokale 
organisatiegraad De heer Stroo en Zijlstra 
maken een opzet rondom hulpvraag 
‘opstellen beleidsplan’. Agenderen op 
agenda Sportraad 30 maart as. 

De heren Stroo en 
Zijlstra 

Maart 2020 

9 Spandoek en frame Sportraad 
Nagaan waar deze zich kan bevinden 

De heer Afkir  

 


