Verslag vergadering Sportraad 3 juli 2020
Restaurant De Dighter, Vlissingen
Aanwezig Sportraad: De heer A. Stroo (voorzitter), de heer P. Huser (secretaris), de heer A. van den Beld
(adviseur Sportraad), de heer H. van Rooijen (lid), de heer Y. Afkir (lid), mevrouw M. Brozius (lid),
mevrouw C. van de Ketterij (lid)), de heer R. Zijlstra (lid), de heer M. Bour (Gemeente) en mevrouw M. van
Kleven (lid en notuliste)
Afwezig Sportraad: de heer R. Maljaars (lid)
1. Opening De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld.
3. Inspraak niet aan de orde
4. Verslag/actielijst 25 mei 2020
N.a.v. verslag: Het gesprek met de heer Soplantila heeft telefonisch plaatsgevonden.
8.11 Er is geen bericht ontvangen over stand van zaken rondom het Nollebos.
9. Rookvrije generatie: De heer Bour vraagt een overzicht op welke verenigingen gaan deelnemen.
5. Mededelingen Er zijn geen mededelingen
6. Ingekomen/uitgaande stukken Er zijn geen ingekomen stukken
7. Acties en adviezen Er zijn geen acties/adviezen
8. Bestuurlijke zaken
8.1 Vacature sectie 7
Er is één kandidaat. Mevrouw Brozius, de heren Stroo en Huser zullen aanwezig zijn bij het gesprek.
8.2 Bijzonderheden uit de secties
Het zwembad en de sportscholen zijn weer open. Er is veel onduidelijkheid over geldende protocollen.
De sportraad spreekt haar zorgen uit over de communicatie hierover door de Gemeente. Deze communicatie
zou eenduidiger kunnen plaatsvinden.
8.3 Sporthuldiging Geen bijzonderheden
8.4 Subsidies
Aanvraag Zeeland Beach Classic EK-22 gaat niet door. Hiervoor in de plaats komt een alternatief
activiteitenprogramma. De subsidie is toegekend.
Agendapunt volgende vergadering: restant subsidiepot. Sportraad stelt een verzoek op met suggesties voor de
Gemeente hoe om te gaan met het restant in de subsidiepot.
8.5 Revitalisering accommodaties Unaniem goedgekeurd.
8.6 Stand van zaken tennisverenigingen
Er wordt nog steeds gesproken over een mogelijke fusie. Er ligt een hulpvraag van LTC Dos. Er volgt een
gesprek met de wethouder in augustus. De heer Zijlstra is namens de Sportraad erbij betrokken.
8.7 Vaststellen agenda seizoen 20-21 Bij deze vastgesteld.
8.8 Vertrek MSV De Uitlaat
Per 1 januari 2022 moeten zij vertrekken van de huidige locatie. Er is bij de Gemeente geen hulpvraag gesteld.
De heer Zijlstra neemt contact op met de voorzitter.
8.9 Jaarverslag Sportraad
Zal aan de wethouder worden overhandigd.
9. Rondvraag
Mevrouw van de Ketterij stelt voor de sportaanbieders in Vlissingen 4x per jaar te informeren vanuit de
Sportraad middels een nieuwsbrief. Zij zal samen met de heer van Rooijen een opzet maken voor
een plan van aanpak inzake social media en communicatie. Dit punt komt terug op de agenda in augustus 2020.
De heer Afkir geeft aan dat er nog geen oplossing is voor de vraag van de heer T. Joziasse.
Groene Ster organiseert in de zomervakantie pleintjesvoetbal samen met de buurtsportcoaches.
De banner is bij de heer van Rooijen gestald.
De Sportraad neemt afscheid van mevrouw Brozius en bedankt haar voor haar inzet. Zij verlaat na 8 jaar de
Sportraad.
10. Sluiting De heer Stroo sluit de vergadering.
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2019-2020
Agendapunt
9.2

Onderwerp

Actie door:

30 september 2019
Reglement van orde aanpassen en vaststellen

Termijn voor
wanneer

De heer Huser

Op agenda
augustus 2020

De heer Huser

doorlopend

De heer van den Beld

Agenda augustus
2020

20 januari 2020
4
4

Organisatie sportcafé structureel agenderen
komende periode
conceptvoorstel ‘beleidsregels subsidie’
agenderen volgende vergadering
17 februari 2020
6 april 2020

8.1

Draagvlak peilen bij verenigingen voor toekomst
sporthuldiging
18 mei 2020

Werkgroep

Later in 2020

8.3

Behoefte sporthuldiging inventariseren

Commissie
sporthuldiging

Januari 2021

Mevrouw Brozius, de
heren Huser en Stroo
De heer Huser

Augustus 2020

3 juli 2020
8.1

Gesprek met kandidaat sectie 7

8.4

Voorstel maken voor Gemeente inzake besteding
restant subsidiepot
Contact opnemen met voorzitter MSV Uitlaat

8.8
9

Opstellen plan van aanpak inzake social media en
communicatie
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De heer Zijlstra
Mevrouw van de Ketterij
en de heer van Rooijen

Op agenda
augustus 2020
Augustus 2020
Augustus 2020

