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Verslag vergadering Sportraad 7 december 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). 
 
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- en actielijst 26-10-2020 
N.a.v.  
8.10 Bestuurlijk overleg: afstemmen met het secretariaat van de wethouder of het een fysiek of online overleg 
wordt. Zie ook punt 8.9 van dit verslag. 
8.12 Tennis: beide partijen zouden willen fuseren. DOS krijgt gesprek met de wethouder over subsidie.  
10. MQ scan: Afgesproken is dat de scholen die de MQ scan hebben gedaan gaan kijken welke leerlingen 
behoefte hebben aan extra inzet. Daar wordt een plan voor gemaakt. Initiatief ligt bij de scholen. Vlissingen 
krijgt een pilot. De heer Maljaars blijft dit volgen. In maart/april 2021 opnieuw agenderen op de Sportraad. 
 
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  Vacature sectie 7 
Mevrouw Verberkmoes is gestopt. Mevrouw van de Ketterij neemt voorlopig deze sectie waar. Zwemmen 
Langs Walcheren gaat naar sectie 5. 
8.2  Stand van zaken secties 

• De heer Afkir heeft bestuursvergadering Atlas bijgewoond.  

• Stichting Sport & Leisure (Tilly Stroo) gaat naar de Gemeente Middelburg. Voor Vlissingen wordt het 
opgeheven.  

• W.V. ‘Willen is Kunnen’ zitten vanaf januari zonder pand. Huur is opgezegd door eigenaar. 

• Remy Vasseur is gestopt met zijn loopgroepen onder de naam B4sport. Zwemgroepjes zullen ook 
stoppen. 

• VTV wil duidelijkheid wat de Gemeente gaat doen met locatie. VTV willen gaan investeren en 
gebouwen opknappen. Dit geldt ook voor de boogschietvereniging. Op dit moment kan de Gemeente 
nog geen toezeggingen doen. Komt in 2021 terug op de agenda en wordt besproken in het bestuurlijk 
overleg. 

• Sectie 6  bij diverse verenigingen kan er door de volwassenen niet gesport worden. Sommige krijgen 
korting op contributie. 

• Bij JVOZ is een feestje geweest in de kleedkamer. Daar komt een gesprek over met de Gemeente. De 
heer Huser sluit hierbij aan. 
 

8.3  Beleidsregels subsidies vaststellen 
Het document is aangeleverd bij de Gemeente. Als er geen vragen meer zijn aan de sportraad dan kan het aan 
het College worden aangeboden in januari 2021. Regels kunnen ingaan in 2022 (2021 is overgangsjaar). 
De Sportraad is akkoord met de inhoud van het document.  
 
8.4 Sportakkoord/sportservices 
Het totaal aantal aanvragen is doorgestuurd naar de Gemeente. Verenigingen kunnen een intake krijgen om 
een definitieve keuze te maken. De intake wordt afgenomen door de Sportraad. 
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8.5 Sporthal Baskenburg 
De beoogde overnamekandidaat is afgehaakt vanwege risico’s rondom Corona. Er is een nieuwe mogelijke 
kandidaat. Men is hiermee in gesprek. 
 
8.6 Nollebos/inspraak 
De heer Stroo heeft een interview gegeven welke is geplaatst in de PZC. 
De Sportraad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak d.m.v. een schriftelijk document. 
 
8.7 Subsidies 
-Zeeland Beach Classics: Sportraad is akkoord met de verantwoording. 
-Urban race (ter informatie) Wordt georganiseerd in 2021 als de situatie rondom Corona dit toelaat. 
De heer Huser neemt contact opneemt de organisator. Toelichting eventueel agenderen op een vergadering 
van de Sportraad in 2021 voor een toelichting. 
-Disc golf (ter informatie)  Er wordt onderzocht door een externe partij of het kan worden opgezet in 
Vlissingen.  
 
8.8 Subsidie overzicht  
Op het bestuurlijk overleg zal besproken worden hoe we in de toekomst met een eventueel restant van de 
subsidie om moeten gaan. 
 
8.9 Bestuurlijk overleg  
De heren Stroo, Huser en van den Beld zullen in januari een overleg met de wethouder plannen i.p.v. een 
bestuurlijk overleg met de gehele sportraad. Een overleg met de gehele Sportraad wordt later in 2021 gepland. 
 
8.10 Nieuwe zaal Braamstraat 
De bouw van de nieuwe school in Oost Souburg zit in de aanbestedingsfase. De belanghebbenden zijn allemaal 
betrokken in het overleg. 
 
8.11 Scholing Sportraad 
Er wordt een aanzet gedaan voor de uitwerking door de heren Stroo, Zijlstra, Huser en Maljaars. 
 
9. W.v.t.t.k. 
N.a.v. de mail van de heer Soplantila zal de heer Stroo contact met hem opnemen. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
De heer Huser stuurt de gegevens voor het uitbetalen van de vergoeding naar de heer van den Beld. 
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020 

 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Termijn voor wanneer 

 3 juli 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 

 31 augustus 2020   

8.9 Zwembad Vrijburg agenderen  De heer Huser Januari 2020 

 26 oktober 2020   

8.3 Vastgesteld reglement van orde agenderen in 
bestuurlijk overleg met wethouder 

De heer Huser November 2020 

8.10 Agendapunten bestuurlijk overleg aanleveren bij 
de heer Huser 

Allen  

8.12 Overleg hoe te bemiddelen bij de tennis De heren Stroo, Van den 
Beld en Zijlstra 

 

 7 december 2020   

2. Contact opnemen met de organisator van de 
UrbanRace. Eventueel agenderen in 2021. 

De heer Huser 2021 

4. MQ scan agenderen  De heer Huser  Maart/april 2021 

8.9  Afspraak maken in januari met de wethouder De heren Stroo, Huser en 
van den Beld 

Januari 2021 

8.11 Uitwerking professionaliseringstraject Sportraad 
opzetten 

De heren Stroo, Zijlstra, 
Huser en Maljaars 

 

9 Contact opnemen met de heer Soplantila n.a.v. 
de ontvangen mail. 

De heer Stroo  

10 Gegevens voor vergoedingen 2020 mailen naar 
de heer van den Beld 

De heer Huser z.s.m. 

    

 

 


