Verslag vergadering Sportraad 31 augustus 2020
Locatie Dynamica, 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 R. Maljaars (lid), mevrouw C. van de Ketterij (lid)), de
heer R. Zijlstra (lid), mevrouw A. Verberkmoes en mevrouw M. van Kleven (lid en notuliste).
Afwezig Sportraad: de heer Y. Afkir (lid)
Overige aanwezigen: De heer A. Soplantila (burger)
1. Opening De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda Aan punt 8 ‘Bestuurlijke zaken’ wordt het agendapunt ‘Nollebos’ toegevoegd.
3. Inspraak niet aan de orde
4. Verslag- en actielijst 3-7-2020
N.a.v. Verslag
8.1 Er waren twee kandidaten i.p.v. één. De heer van den Beld was aanwezig bij het gesprek i.p.v. de heer
Huser.
8.4 Het onderwerp ‘Restant subsidiepot’ wordt toegevoegd aan het agendapunt ‘Bestuurlijke zaken’ van deze
vergadering.
N.a.v. Actielijst
Sporthuldiging: De Sportraad zal een bericht opstellen voor verenigingen, pers en social media dat de huldiging
in 2021 geen doorgang zal vinden. Voor verenigingen worden vragen bijgevoegd inzake interessepeiling. De
heer van Rooijen maakt een voorstel voor de vergadering van september 2020.
5. Mededelingen
-De schermvereniging geeft aan dat de luchtkwaliteit in de bovenzaal niet voldoende is. Nu kunnen zij de
benedenzaal gebruiken. De kosten hiervoor zijn hoger. De vereniging vraagt de Sportraad een uitspraak te
doen of het rechtvaardig is dat de vereniging meer moet betalen. De Sportraad is van mening dat een korting
niet rechtvaardig is. De heer van Rooijen neemt contact op met de vereniging om dit toe te lichten.
-De heren Stroo en Huser hebben een gesprek gehad met de wethouder. Er is gesproken over de Sporthal
Baskenburg.en de Binckbank tour.
De boogschutterijvereniging is niet op de hoogte wat de status is van hun huurtermijn. De heer Zijlstra heeft
hen geadviseerd contact op te nemen met de Gemeente.
6. Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen brief van GPC Vlissingen over zorgen over het sproeien van de velden en voldoende kleedkamers in
relatie tot RIVM richtlijnen. De heer van den Beld adviseert de inventarisatie van de capaciteit en behoefte bij
de voetbalverenigingen opnieuw in beeld te brengen met behulp van de KNVB norm. De heer Huser zal contact
opnemen met de Gemeente.
7. Acties Er zijn geen acties
8. Bestuurlijke zaken
8.1 Voordracht mevrouw A. Verberkmoes (sectie 7) Het bestuur is akkoord met haar benoeming.
8.2 Bijzonderheden binnen de secties
Bij meerdere verenigingen zijn er zorgen over de luchtkwaliteit van de kleine binnensportzaaltjes.
De zwemtochten langs Walcheren zijn afgelopen zomer doorgegaan.
De voetbalverenigingen vragen zich af wie verantwoordelijk is voor het realiseren van de uitvoering van de
richtlijnen RIVM zoals bijv. looproutes. De heer van den Beld geeft aan dat de verenigingen hiervoor zelf
verantwoordelijk zijn en een protocol moeten opstellen. Het onderwerp privatisering wordt ook opgepakt.
De tennisvereniging DOS heeft contact gehad met de Gemeente.
8.3 Zaalverdeling Souburg
De heer Maljaars is gevraagd te bemiddelen tussen partijen. Van de Gemeente is een voorstel gekomen met
een aantal alternatieven. DIOS heeft gevraagd hun standpunt te delen in de Sportraad. Waarvan akte.
De regelementen van verdeling zijn aangepast en vermeld op de website van de Gemeente.
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Afgesproken wordt dat de Sportraad voor de zomervakantie 2021 met gebruikers overleg initieert over de
verdeling voor het komend jaar.
8.4 Sporthuldiging/Sportcafé
Sporthuldiging zie punt 4 van dit verslag.
De Sportcafécommissie zal bestaan uit mevrouw van de Ketterij, de heren Stroo, Huser en Bour. Tijdens
vergadering in september ligt er een voorstel voor een programma.
8.5 Subsidies/restant subsidiepot
De subsidie voor het Beachvolleybal van 8 tm 11 september is toegekend.
Restant subsidiepot: De heren Stroo en Zijlstra stellen een voorstel op. Dit komt terug op de vergadering in
september.
8.6 Activiteiten in Vlissingen. Het is nog onzeker of deze de Binckbanktour doorgaat.
8.7. Ondersteuningstraject Sportraad
De Sportraadleden werken de toegezonden opdracht voor de volgende bijeenkomst uit ter voorbereiding.
Data voor de bijeenkomsten zijn vrijdag 25 september en 6 november 2020 vanaf 17.30 uur. Locatie volgt.
8.8 Accommodaties geen bijzonderheden
8.9 Zwembad Vrijburg Niet besproken. Agenderen op agenda september 2020.
8.10 Stichting Hendrick Avercamp
Deze Stichting ondersteunt (sport)activiteiten op financieel gebied. De heer Huser vraagt meer informatie,
welke kan worden gedeeld met de secties.
8.11 Nollebos
Op 14 en 15 september vindt er een bijeenkomst plaats over het Nollebos. Mevrouw van de Ketterij en de heer
Stroo zullen de bijeenkomst bijwonen en de Sportraad informeren.
9. Wat verder ter tafel komt
Vanuit de Gemeente:
-De rijksregeling voor een tegemoetkoming voor huurders van gemeentelijke accommodaties is bekend
gemaakt. De heer van den Beld stuurt de link door naar de Sportraadleden. De aanvragen moeten worden
gedaan door de verhuurders van de accommodatie.
-Er wordt een pilot gestart voor digitale verhuur. Communicatie naar huurders wordt binnenkort verzonden
door de Gemeente.
-Er is een opzet gemaakt voor waterberging onder de velden. De Gemeente gaat dit intern bespreken.
-Overlast Irislaan. De burgemeester heeft opdracht gegeven handhaving hier op in te zetten.
10. Rondvraag en sluiting
De heer van Rooijen vraagt of schade aan materialen van de boksschool door lekkage aan het gebouw gemeld
kan worden bij de verzekering van de Gemeente. Dat is mogelijk.
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2019-2020
Agendapunt
9.2
4
4

Onderwerp

Actie door:

30 september 2019
Reglement van orde aanpassen en vaststellen
20 januari 2020

Termijn voor wanneer

De heer Huser

Op agenda september 2020

De heer Huser

doorlopend

De heer van den Beld

Agenda september 2020

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

De heer Huser

Op agenda augustus 2020

De heer Zijlstra

September 2020

Opstellen plan van aanpak inzake social media en
communicatie

Mevrouw van de
Ketterij en de heer
van Rooijen

September 2020

De heer van Rooijen

September 2020

De heer van Rooijen

September 2020

De heer Maljaars

Voor zomer 2021

Mevrouw van de
Ketterij, de heren
Stroo, Huser en Bour
De heren Zijlstra en
Stroo
De heer Huser

September 2020

De heer Huser

September 2020

Mevrouw van de
Ketterij en de heer
Stroo

September 2020

Organisatie sportcafé structureel agenderen
komende periode
Conceptvoorstel ‘beleidsregels subsidie’
agenderen volgende vergadering
3 juli 2020

8.4
8.8
9

31 augustus 2020
4
5
8.3
8.4

Communicatie opstellen inzake Sporthuldiging
2021
Gesprek aangaan met schermvereniging inzake
de kosten benedenzaal en standpunt Sportraad
Zaalverdeling Souburg 2021-2022 bespreken met
betrokken partijen
Sportcafé-commissie stelt voorstel op voor
programma 1e editie.

8.5

Opstellen voorstel besteding restant subsidiepot

8.9

Zwembad Vrijburg agenderen in september 2020

8.10

Stichting Hendrick Avercamp vragen om
informatie om te delen met secties
Bijwonen bijeenkomst Nollebos en verslag aan
Sportraad

8.11
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September 2020
September 2020

