Verslag vergadering Sportraad 28 september 2020
Locatie Dynamica, Vlissingen
Aanwezig Sportraad: De heer A. Stroo (voorzitter), de heer P. Huser (secretaris), de heer R. Maljaars (lid),
mevrouw C. van de Ketterij (lid)), de heer Y. Afkir (lid), de heer R. Zijlstra (lid), en mevrouw M. van Kleven (lid
en notulist).
Afwezig Sportraad: de heer A. van den Beld (adviseur Sportraad), de heer H. van Rooijen (lid) en mevrouw A.
Verberkmoes
Overige aanwezigen: De heer A. Soplantila (burger) en mevrouw F. Oreel (PvdA)
1. Opening De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
3. Inspraak niet aan de orde
4. Verslag- en actielijst 31-08-2020
Verslag-en actielijst
N.a.v. Verslag
8.6 Activiteiten in Vlissingen. Dinsdag 29 september beslist de Veiligheidsregio of de Binckbanktoer doorgaat
op 30 september.
8.10 Stichting Hendrick Avercamp
De heer Huser zal navragen bij de heer Bour welke gegevens van de verenigingen verstrekt zijn aan de
Stichting.
5. Mededelingen
De 2e bijeenkomst van het professionaliseringstraject van de Sportraad heeft plaatsgevonden. Voor de
volgende bijeenkomst doen de leden onderzoek bij enkele verenigingen naar de waarde van de Sportraad. De
lijst met onderwerpen voor een gesprek met de verenigingen wordt ge-update en rondgestuurd aan de leden.
6. Ingekomen en uitgaande stukken niet ontvangen/verzonden
7. Acties/adviezen niet van toepassing
8 Bestuurlijke zaken
8.1 Nieuws vanuit de secties
Er is een uitnodiging ontvangen van Fortis ontvangen om een bijeenkomst van de verenigingen bij te wonen
inzake verdeling en gebruik zaal, douches, tribune etc.
De boogschutterijvereniging wacht nog op antwoord van de Gemeente.
Gesprek met DOS heeft plaatsgevonden voor de zomer. Moet nu weer worden opgepakt. Mevrouw Oreel geeft
aan dat een aantal raadsleden gaat overleggen met de tennisverenigingen. Dit onderwerp komt terug op
agenda van oktober 2020.
8.2 Sporthal Baskenburg
Er zijn gesprekken gaande met de Gemeente, de huidige beheerder en een potentiële koper voor de sporthal.
De heer Afkir stemt met de verenigingen af hoe de verenigingen tussentijds zelf voor catering kunnen zorgen.
8.3 Reglement van orde aanpassen en vaststellen
Komt terug op de agenda van oktober 2020.
8.4 Voorstel beleidsregels subsidie
Komt terug op de agenda van oktober 2020.
8.5 Voorstel communicatie inzake sporthuldiging
De communicatie wordt verstuurd naar pers en verenigingen.
8.6 Reglement accommodaties Komt terug op de agenda van oktober 2020.
8.7 Sportcafé
Datum: eind november. Dagvoorzitter Marc Volleman. Thema:Toekomstbestendige verenigingen. Er is plaats
voor ca. 30 gasten. Atlas en Gerben Schram uitnodigen als gasten om te spreken (interview). Online ook
meekijken mogelijk maken (via Mentimeter).
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8.8 Nollebos
Gemeente en architectenbureau hebben een sfeerbeeld neergezet in een presentatie. Mevrouw van de Ketterij
stuurt link van het sfeerbeeld door naar de leden van de Sportraad.
8.9 Inzicht subsidies
Er zijn geen aanvragen binnengekomen. 14 November vindt marathon Vlissingen plaats. Start Neeltje Jans,
finish in Vlissingen. De organisatie is geïnformeerd dat kleine subsidie kan worden aangevraagd.
8.10 Voorstel besteding restant subsidiespot& 8.11 Budget Sport Vlissingen/Communicerende vaten
De Gemeente zou besloten hebben het resterende geld in de subsidiepot toe te kennen aan de
Binckbancktoer. In de vergadering oktober 2020 zal dit verder besproken met de heer van den Beld.
9. Wat verder ter tafel komt
De heer Maljaars heeft een mail ontvangen van de heer Bour over de MQ scan voor basisscholen. (meer
bewegen op school) De heer Maljaars is van mening dat dit alleen kan worden gerealiseerd met een vakdocent,
niet alleen met de klassendocenten. Volgende vergadering de heer Bour uitnodigen voor een update rondom
de vertaling Sportakkoord.
10. Rondvraag en sluiting
Graag input aanleveren voor Facebook bij de heer Afkir.
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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 november 2020

De heer Huser

doorlopend

De heer van den Beld

Agenda oktober 2020

Mevrouw van de
Ketterij en de heer
van Rooijen

Oktober 2020

De heren Zijlstra en
Stroo
De heer Huser

September 2020

Navragen bij de Gemeente waarom aan Stichting
H. Avercamp persoonsgegevens van de
verenigingen zijn doorgegeven
Tennisverenigingen op agenda Sportraad

De heer Huser

Oktober 2020

De heer Huser

Oktober 2020

Persbericht sporthuldiging versturen naar
verenigingen en pers
Link presentatie Nollebos mailen naar leden
sportraad
de heer Bour uitnodigen voor een update
rondom de vertaling Sportakkoord.

Mevrouw van Kleven
en de heer Huser
Mevrouw van de
Ketterij
De heer Huser

Oktober 2020

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

9

Opstellen plan van aanpak inzake social media en
communicatie
31 augustus 2020

8.5

Opstellen voorstel besteding restant subsidiepot

8.9

Zwembad Vrijburg agenderen

Januari 2020

28 september 2020
8.10

8.1
8.5
8.6
9
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Oktober 2020

