Jaarverslag van de Sportraad Vlissingen 2016

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 twee keer vergaderd op locatie: bij VC Vlissingen op de accommodatie
Irislaan en bij Zwem- en waterpolovereniging De Zeeuwse Kust in het
Vrijburgbad.
De wethouder de heer S. Stroosnijder bezocht meerdere malen de
vergaderingen, evenals enkele raadsleden.
De leden van de Sportraad brachten meerdere bezoeken aan de sportaanbieders.

Accommodatie
Er is regelmatig contact geweest met het adviesbureau Newae (voorheen
Copiergroep) over de kosten m.b.t. gebruik, beheer, onderhoud, behoefte en
capaciteit van sport- en welzijnsaccommodaties. De uitgebrachte rapporten zijn
besproken en twee leden van de Sportraad hebben regelmatig deelgenomen aan
de bijeenkomsten met Newae, de wethouders van Sport en van Welzijn en de
betrokken ambtenaren.

Gespreksonderwerpen
Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met een
vereenvoudiging van de subsidieregeling.
De Verordening Sportraad en het Reglement van Orde zijn
aangepast en goedgekeurd.
De Sportraad heeft verenigingen geïnformeerd om middels de Vrijwilligersmarkt
vrijwilligers te werven.
De Sportraad is door de gemeente Vlissingen geïnformeerd over de perikelen
omtrent de kunstgrasvelden.
Er is overleg geweest met de gemeentes Middelburg en Veere over een mogelijke
gezamenlijke sporthuldiging.

Sportpromotie
In de gemeente Vlissingen kan bij een sportevenement een enthousiaste
(top)sporter, sporttalent of oud-sporter worden ingezet. Inwoners stimuleren om
te gaan sporten en promotie van breedtesport moeten centraal staan bij het
inschakelen van een sportambassadeur.

Activiteiten
Er is een bijeenkomst geweest met de sportaanbieders. Daar zijn de resultaten
van het exploitatieonderzoek van de Copiergroep/ Newae van de gemeentelijke
sport-en welzijnsaccommodaties besproken.
Twee leden van de Sportraad zijn aanwezig geweest bij de feestelijke
ingebruikname van de valkuil van Turnschool Zeeland.
Project Sportmix is gestart voor leerlingen van de basisscholen in Oost-Souburg.
Kinderen konden kennis maken met de sporten basketbal, judo, korfbal, tennis
en bootcamp.
Vlissingen in Beweging is in samenwerking met Hogeschool Zeeland en Sport
Zeeland de pilot Sport Gezond gestart in de wijk Bossenburg, met als doel
jongeren en ouderen meer te laten bewegen.

Zwemvaardigheid
De inventarisatie zwemdiploma’s is in de Sportraad besproken. Het percentage
behaalde zwemdiploma’s op alle basisscholen was hoger dan voorgaande jaren.
Twee scholen (de Omnibus en T’ Mozaïek) hebben een inhaalslag gemaakt, zij
hebben zelf een zwemproject opgestart.
Via het Jeugd Sport Fonds hebben veertig kinderen een zwemdiploma behaald.

Sporthuldiging
Op 29 januari 2017 vond de sporthuldiging plaats in het
Scheldemond College in samenwerking met Turnschool
Zeeland.
De kampioenen van 2016 uit de gemeente Vlissingen zijn
gehuldigd.
De sportverkiezing leverde de volgende winnaars op:
Sportvrouw: Nancy van der Ven (motorsport)
Sportman: Tim Pleijte (atletiek)
Sportploeg: De Zeeuwse Kust Heren (waterpolo)
Sporttalent: Shura Poppe (tennis)
Carrière prijs: Piet de Waal (zaalvoetbal)
* zie voor meer info de site van de gemeente Vlissingen

Uitgekeerde subsidies 2015
Boksclub DOS voor sporthuldiging
Sportdagen basisscholen Oost Souburg
Ledendag LTC DOS
Harbour Beach Classics
RSV de Scheldestad voor binnenbak

€ 2636,00
€ 600,00
€ 1425,00
€ 3500,00
€ 8255,00

Totaalbedrag subsidies:
Budget 2016:
Resterend:

€ 16.416,00
€ 33.562,00
€ 17.146,00

Uit deze cijfers constateert de Sportraad dat er onvoldoende gebruik is gemaakt
van de subsidieaanvragen.
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