Verslag vergadering Sportraad 26 oktober 2020
Locatie Dynamica, Vlissingen/Skype
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 H. van Rooijen (lid) en de heer R. Zijlstra (lid), de
heer A. van den Beld (adviseur Sportraad), en mevrouw M. van Kleven (lid en notulist).
Overige aanwezigen: de heer M. Bour (Coördinator sportstimulering Gemeente Vlissingen) via Skype
Afwezig Sportraad: mevrouw A. Verberkmoes (lid).
1. Opening De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
Toevoegen aan de agenda: Verhuur via digitaal systeem en vervolg professionaliseringstraject Sportraad.
3. Inspraak niet aan de orde
4. Verslag- en actielijst 28-09-2020
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
5. Mededelingen. Er zijn geen mededelingen
6. Ingekomen en uitgaande stukken Niet ontvangen/verzonden
7. Acties/Adviezen Niet van toepassing
8. Bestuurlijke zaken
8.1 Sportakkoord/sportservices
De Sportservices in de vorm van vouchers zijn nog beschikbaar. Er ligt een vraag van Gerben Schram aan de
Sportraad om in beeld te brengen waar bij de sportaanbieders de behoefte ligt.
De heer Bour stelt korte informatieve tekst op. Sectieleden versturen deze tekst met het overzicht van de
sportservices naar de sportaanbieders in de week van 2 november. De sportaanbieders worden na gebeld om
interesse te peilen.
8.2 Svz secties
Volgende week vindt er een overleg plaats met Groene Ster. Met Ad Vos zal er deze week telefonisch contact
zijn. De voetbal wordt beperkt door Corona. De vraag rondom de velden wordt deze week in het College
besproken. DZK heeft een vacature voor een voorzitter. Zwemverenigingen proberen zoveel mogelijk leden te
laten trainen binnen de mogelijkheden. De wandelsportvereniging De Vrolijke Tippelaars geeft aan dat ze niet
meetellen voor de sportraad en Gemeente omdat wandelen geen sport zou zijn. Wandelen is wel een sport en
tellen zeker mee voor.
8.3 Reglement van orde aanpassen en vaststellen
Het regelement wordt bij deze vastgesteld en zal ook worden besproken in het bestuurlijk overleg met de
wethouder op 30 november as.
8.4 Sporthal Baskenburg
Er zijn nog gesprekken gaande met de huidige en potentiële pachter.
8.5 Sporthuldiging
Annulering is gecommuniceerd met sportaanbieders, pers en op de website.
8.6 Sportcafé
Voorlopig uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren wordt e.e.a. weer in
gang gezet.
8.7 Nollebos
Inspraakprocedure loopt tot 1 december. De heer Stroo neemt contact op met de heer Vos, projectleider dat
de Sportraad gebruik wil maken van inspraak om een positieve reactie af te geven over de sportfaciliteiten die
voorzien zijn.
8.8 Subsidies Er zijn geen subsidieaanvragen ontvangen. Voorstel beleidsregels bespreken in volgend overleg
Sportraad.
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8.9 Subsidiepot/Budget Sport Vlissingen
Hierover zal meer bekend worden nadat de financiën rondom de Binckbanktoer zijn afgerond.
8.10 Bestuurlijk overleg 30 november 2020
Afhankelijk van situatie rondom COVID19 fysiek of online. Agendapunten kunnen worden aangeleverd bij de
heer Huser.
8.11 Digitalisering verhuur
Verhuur van accommodaties vanaf heden digitaal door verengingen zelf aan te vragen.
8.12 Tennis
De heren Stroo, van den Beld en Zijlstra zullen overleggen met elkaar welke rol de Sportraad zou kunnen
aannemen in de bemiddeling.
9. Wat verder ter tafel komt
6 November zal volgende bijeenkomst van het professionaliseringstraject van de Sportraad plaatsvinden bij
Dockwize.
10. Rondvraag en sluiting
De heer Maljaars neemt contact op met de heer Bour om van gedachten wisselen over het vervolg van de MQ
scan.
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020
Agendapunt

Onderwerp

Actie door:

Termijn voor wanneer

20 januari 2020
4

Conceptvoorstel ‘beleidsregels subsidie’
agenderen volgende vergadering
3 juli 2020

De heer van den Beld

Agenda november 2020

9

Opstellen plan van aanpak inzake social media en
communicatie (Linkedin/FB/Instagram)

Mevrouw van de
Ketterij en de heer
van Rooijen

December 2020

De heren Zijlstra en
Stroo
De heer Huser

November 2020

De heer Bour en
leden Sportraad
De heer Huser

November 2020

De heer Stroo en
mevrouw van de
Ketterij
Allen

Voor 1 december 2020

31 augustus 2020
8.5

Opstellen voorstel besteding restant subsidiepot

8.9

Zwembad Vrijburg agenderen

Januari 2020

26 oktober 2020
8.1
8.3
8.7

8.10
8.12

Opstellen tekst sportservices voor
sportaanbieders, mailen en nabellen
Vastgesteld reglement van orde agenderen in
bestuurlijk overleg met wethouder
Gebruikmaken van inspraakprocedure Nollebos

Agendapunten bestuurlijk overleg aanleveren bij
de heer Huser
Overleg hoe te bemiddelen bij de tennis
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De heren Stroo, Van
den Beld en Zijlstra

November 2020

