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1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Sportraad Vlissingen. Hiermee legt de
Sportraad Vlissingen verantwoording af van haar acties aan het College van B&W
en aan de gemeenteraad, haar formele opdrachtgever. Tegelijk is het informatie
voor de Vlissingse sportwereld en de inwoners van de gemeente Vlissingen.

De Sportraad is vooral op de achtergrond actief door belangen tot elkaar te
brengen. Dit doen we door contacten met verenigingen, de politiek, wethouders
en de Gemeente.
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2. Profiel van de Sportraad
2.1 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.
2.2 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 en de aanbieders van sport onderling, het verdelen van de
gemeentelijke sportaccommodaties, het verdelen van de subsidies voor de sport
en het organiseren van de sporthuldiging.
2.3 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.
2.4 Contacten
Er is twee keer vergaderd op locatie: KV Seolto en Reddingsbrigade Vlissingen.
De overige zeven vergaderingen vonden plaats in de Vredehoflaan, afdeling
Sport.
De wethouder, de heer Reijnierse, bezocht meerdere malen de vergaderingen;
evenals enkele raadsleden.
De leden van de Sportraad brachten meerdere bezoeken aan de sportaanbieders.
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3. Gespreksonderwerpen
4.1 Stand van zaken revitalisering sportaccommodaties
Dit jaar is er tijdens de sportraadvergaderingen regelmatig aandacht besteed aan
de herverdeling van de sportaccommodaties. De sportraad heeft hierover het
college geadviseerd. Raadsleden hebben hierover vragen gesteld aan het college.
De projectleider, De heer Bastiaanssen, heeft de sportraad op de hoogte
gehouden van de voortgang.
4.2 Zeeuws Sportakkoord
De Sportraad heeft samen met de Gemeente en andere sportaanbieders het
Zeeuws Sportakkoord ondertekend. Vanuit het Rijk zal hiervoor extra geld
beschikbaar komen.
Een commissie vanuit de sportraad adviseert de beleidsmedewerker sport over
de invulling van de subsidiegelden.
Er zijn zes belangrijke thema’s benoemd in het akkoord, te weten:
Inclusief sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders, positieve
sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren.
4.3 Nollebos
De wethouder heeft de sportraad gevraagd mee te denken over de inrichting van
het Nollebos. Er is een brief verstuurd aan alle verenigingen met de vraag om
mee te denken over de inrichting van het Nollebos. Hierop heeft de sportraad
van verschillende verenigingen een reactie ontvangen.
Enkele leden van de Sportraad zijn aanwezig geweest bij verschillende
voorlichtingsbijeenkomsten over het Nollebos waarbij de mogelijkheden voor de
sport zijn besproken.
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4. Overige gespreksonderwerpen/activiteiten
•
•
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Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest over de voortgang van het
revitalisering sportaccommodaties project.
Er zijn gesprekken geweest met de drie tennisverenigingen over een
mogelijke fusie van de verenigingen. Hierbij is ook een vertegenwoordiger
van de KNTB aanwezig geweest.
De Sportraad zal meer in commissies gaan werken.
De Sportraad en de WMO adviesraad hebben begin februari een gesprek
gehad met De heer van den Beld en De heer Bastiaanssen van de Gemeente
Vlissingen over “revitalisering gemeentelijk Accommodatiebestand”.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de KNVB over de privatisering van
de complexen van de voetbalverenigingen.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden over rookvrije accommodaties. De
volgende sportterreinen zijn inmiddels rookvrij in 2019: Bonedijke, Vrijburg
en Souburg.
Op de complexen Irislaan, Bonedijke en Souburg hebben er schouwen
plaatsgevonden. Hierbij waren de verenigingen, de wethouder, een
vertegenwoordiging van de Gemeente en de Sportraad aanwezig.
Enkele leden van de sportraad zijn aanwezig geweest op een bijeenkomst met
alle Nederlandse Sportraden van Nederland.
Er is voor de komende jaren een investeringsplan vastgesteld door de
Gemeente. Op korte termijn zal de LED verlichting worden aangepast op de
complexen Irislaan, Bonedijke en Souburg
Enkelen leden zijn aanwezig geweest bij de opening van het trampoline
centrum.
Vanwege de extreme droogte van afgelopen zomer konden de velden pas
later gebruikt worden. In goed overleg met de verenigingen is dit allemaal tot
een goed einde gebracht. Enkele leden van de sportraad waren bij deze
gesprekken aanwezig.
De verdeling van de huur van de accommodaties is vastgesteld door de
commissie.
Er is twee keer een bestuurlijk overleg geweest met de wethouder Sport.
Enkele velden van HC Walcheren hebben te kampen gehad met algengroei.
De betreffende velden zijn in opdracht van de Gemeente schoongemaakt.
Er is een toolkit gepresenteerd aan de Gemeente voor een gezondere kantine
bij sportverenigingen. Er zal een presentatie worden opgesteld voor alle
sportverenigingen met een eigen kantine.
Enkele leden van de Sportraad zijn aanwezig geweest bij het Zeeuws
Topsportgala te Goes.
Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd aan de verenigingen.
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5. Sporthuldiging
Op 7 februari 2020 vond de jaarlijkse sporthuldiging plaats op het Scheldemond
College. De organisatie was in handen van de Sportraad in samenwerking met de
Vlissingse Turnvereniging (VTV). Het was een feestelijke avond met trotse
ouders en sporters. VTV zorgde met demo’s voor spectaculaire optredens.
Wethouder de heer Reijnierse en de voorzitter van de sportraad, de heer Stroo,
hadden de eer om enkele bijzondere prijzen uit te reiken. Want naast de
kampioenen werden er ook nog enkele sporters en een sportploeg in het
zonnetje gezet die een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet.
De volgende personen en sportploeg wonnen een ieder een mooie titel:
Sportploeg: Groene Ster Vlissingen (zaalvoetbal)
Sporttalent: Romy de Rijke (korfbal)
Carrière prijs: Sjaak Sinke
Sportman: Kalle van Gemert (zwemmen)
Sportvrouw: Nancy van de Ven (motorracen)
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6. Uitgekeerde subsidies 2019
De volgende subsidies zijn uitgekeerd:
Scheldemond College
Sporthuldiging De Zeeuwse Kust
GPC Vlissingen (schoolvoetbal)
Zeeland Beach Classics
Sportcommissie Souburg
KV Atlas
Stichting Schaak Walcheren
Stichting Madammen en Meneren Running Zeeland
KV Fortis
Stichting Rando 3 x 3 Sports
totaal verstrekte subsidies
Budget 2019
Resterend:

€ 500,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
500,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 18.500,00
€ 34.320,00
€ 15.820,00
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7. Leden Sportraad
De heer A. Stroo (voorzitter) (herbenoemd per 1 juli 2019)
Sectie 1: De heer P. Huser (secretaris)
Sectie 2: De heer R. Zijlstra (benoemd per 1 september 2019)
Sectie 3: De heer Y. Afkir
Sectie 4: De heer R. Maljaars
Sectie 5: Mevrouw M. Brozius
Sectie 6: De heer H. Van Rooijen (herbenoemd per 1 juli 2019)
Sectie 7: Mevrouw M. van Kleven (benoemd per 1 augustus 2019)
Sectie 8: Mevrouw C. van de Ketterij
Mevrouw M. van Mierlo (afgetreden per 31 juli 2019)
Mevrouw S. Rosier (afgetreden per 31 juli 2019)
Ambtelijke ondersteuning:
De heer A. van den Beld (adviseur Sportraad)
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8. Secties Sportraad
De diverse sporten die binnen de gemeente Vlissingen beoefend worden zijn als
volgt over acht secties verdeeld:

welke sporten

vertegenwoordiger

Sectie 1

voetbal en hockey

Peter Huser (secretaris)

Sectie 2

tennis, tafeltennis, ruitersport, schieten,
handboogschieten, autosport, motorsport, kegelen,
sjoelen, biljarten en denksport

Raymond Zijlstra

Sectie 3

badminton, basketbal, handbal, korfbal en
zaalvoetbal

Youssef Afkir

Sectie 4

atletiek, triathlon, gymnastiek, turnen, toerfietsen,
ATB/MTB, wielrennen

René Maljaars

Sectie 5

zwemmen, waterpolo, reddingsbrigade, roeien,
kanoën, duiken, hengelsport, overige watersporten
en hondensport

Monique Brozius

Sectie 6

boksen, judo, karate, schermen, overige
vechtsporten

Hugo van Rooijen

Sectie 7

fitnesscentra, dansscholen, yoga, volleybal en
beachvolleybal

Mariëtte van Kleven

Sectie 8

bootcamp, loop- en trimgroepen, tennisscholen,
racketcentrum, zwemschool

Claudia van de Ketterij
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