Sportraad nieuwsbrief 5, oktober 2019.

Beste bestuurders van sportorganisaties in de gemeente Vlissingen,
Vanuit de Sportraad willen wij u tweemaal per jaar op de hoogte houden van de
activiteiten die er gaande zijn in de gemeente Vlissingen op het gebied van Sport,
Recreatie en Welzijn.
U kunt voor vragen aan de Sportraad contact opnemen met de
Sportraadvertegenwoordigers van de sportverenigingen en overige sportorganisaties
zie : www.sportraadvlissingen.nl of een mail sturen naar: info@sportraadvlissingen.nl
De volgende onderwerpen staan in deze nieuwsbrief 5:
• Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand
• Accommodaties met de nieuwe criteria inroostering
• Stagiaire HZ
• Sporthuldiging 2020
• Subsidies
• Verduurzaming Sportaccommodaties
• Zeeuws Sportakkoord.
• Nieuwe gezichten Sportraad

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand.
Na een lange periode van voorbereiden is een gemeentelijke projectgroep bezig met
het maken van een accommodatieplan per verzorgingsgebied.
Dit plan zal voorgelegd worden aan het College voordat het naar de Raad zal gaan.
De planning is dat in december 2019 een besluit wordt genomen. Vanaf 2020 kan
dan met de uitvoering worden gestart. Hiervoor zal jaarlijks een uitvoeringsplan
worden opgesteld. De Sportraad zal de voortgang kritisch volgen.
Accommodaties:
Het seizoen 2019-2020 is volop begonnen. De tarieven zijn naast de jaarlijkse
indexering niet gestegen. De indeling van de accommodaties is zonder
noemenswaardige problemen verlopen.
De nieuwe criteria inroostering gemeentelijke sportaccommodaties zijn in de
vergadering van 20 mei 2019 door de Sportraad vastgesteld.

De algemene huurvoorwaarden gemeentelijke accommodaties Sport en Welzijn
zullen komend jaar kritisch bekeken worden en hopelijk in voorjaar 2020 opnieuw
vastgesteld kunnen worden. De Sportraad heeft hierin een adviserende rol
Hierin zal ook opgenomen worden het rookvrij maken van de accommodaties.
Voor de beheerders van de binnen accommodaties is er nu een centraal punt van
waaruit ze de andere accommodaties kunnen bereiken.
Stagiaire HZ, gaat onderzoek doen naar sportmogelijkheden in Vlissingen.
Jefta van den Berge loopt dit jaar stage bij de gemeente Vlissingen. Aan de HZ
University volgt hij de opleiding Sportkunde. Momenteel zit hij in het laatste jaar van
zijn opleiding. Tijdens het afstudeerjaar zal hij voor de Gemeente Vlissingen
onderzoek doen naar welke vernieuwende mogelijkheden in de openbare ruimte
meer beweging kunnen stimuleren voor de inwoners van Vlissingen. In overleg met
o.a. inwoners, sportaanbieders en de Sportraad zal hij zijn onderzoeksvraag de
komende weken verder concretiseren.
Sporthuldiging 2020
De jaarlijkse sporthuldiging vindt dit jaar plaats op vrijdag 7 februari 2020 in de aula
van het Scheldemond College
Samen met VTV zal de sportraad een interessant programma samenstellen met
demonstraties en huldigingen voor jong en oud.
Binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen om de sporters aan te melden die in
aanmerking komen voor de huldiging.
Subsidies:
Vanuit de gemeente Vlissingen zijn er jaarlijks enkele tienduizenden euro’s subsidie
beschikbaar voor sportstimulering, breedtesport, projecten, organiseren van clinics,
activiteiten van verenigingen om leden te werven enzovoort.
De sportraadsleden helpen u graag bij het invullen van de aanvraag.
Het is toch zonde dat er duizenden euro’s blijven liggen omdat er niet genoeg
aanvragen zijn.
Verder zijn er landelijke subsidies te verkrijgen voor investeringen en materialen.
Deze subsidieregelingen zijn beschreven in de SPUK ( Specifieke uitkeringen
Stimulering Sport) op de site: www.sportengemeenten.nl
Verduurzaming sportaccommodaties
Verschillende Sportbonden willen verenigingen helpen met het verduurzamen van de
accommodaties en gebouwen. Op www.degroeneclub.nl staat een 5 stappenplan
om duizenden euro’s per jaar te besparen. Ook op www.duurzaamnieuws.nl staat
veel informatie.
Vanuit de gemeente Vlissingen zal in 2020 een start gemaakt worden om de
buitenaccommodaties te voorzien van LED verlichting.

Zeeuws Sportakkoord
In maart, tijdens het provinciale sportgala, is in Goes het Zeeuws sportakkoord
gepresenteerd.
Vanuit het rijk is er subsidie beschikbaar om ambities uit het sportakkoord te
realiseren.
Enkele ambities zijn:
Inclusief sporten en bewegen: iedereen moet kunnen sporten
Duurzame sportinfrastructuur: Het inrichten van accommodaties en openbare
ruimten moet aantrekkelijk en duurzaam gebeuren.
Vitale sportaanbieders: naast verenigingen is er ook plaats voor commerciële
aanbieders.
Voor de gemeente Vlissingen is er in 2019 €30.000 beschikbaar.
Vlissingen in beweging zal samen met de HZ en Sport Zeeland, na goedkeuring van
de Sportraad, een goede invulling hier aan geven.
Nieuwe gezichten sportraad:
Omdat hun zittingstermijn erop zat hebben Marie Louise van Mierlo en Sjoukje
Rosier per 1 juli afscheid genomen van de Sportraad
De Sportraad heeft per 1 september Mariette van Kleven sectie 7 en Raymond
Zijlstra sectie 2 voorgedragen om benoemd te worden door het College.
De Sportraad wenst Raymond en Mariette veel succes.
Slot
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze mail dan kunt u deze
mailen naar: info@sportraadvlissingen.nl
Namens de Sportraad,
Andre Stroo, voorzitter.
Peter Huser, secretaris.

