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Verslag vergadering Sportraad 18 januari 2021 
Via 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 online vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Inspraak  Presentatie Urban Chase Vlissingen 2021 door de heer Roy van Damme, sportmarketeer en 
organisator van diverse evenementen in Nederland. Urban Chase is een opdrachtenspel met meerdere 
opdrachten verspreid over de stad in teams van 2 personen. Wordt opgezet i.s.m. de Gemeente en lokale 
ondernemers. De sportraad staat er positief tegenover om dit in september 2021 te organiseren. De heren van 
den Beld, Maljaars en mevrouw van de Ketterij zullen contactpersoon zijn voor de organisatie. 
 
4. Verslag- en actielijst 07-12-2020 
N.a.v.  
8.1 Bij de tennisverenigingen gaat het om het fuseren van drie verenigingen i.p.v. twee.  
8.2 Niet door JOVZ maar in de voetbalaccommodatie van de Irislaan is onrechtmatig gebruik gemaakt van de 
kleedruimte. Het gesprek heeft plaatsgevonden.  
8.4 De intake voor de sportservices wordt afgenomen door de Sport Zeeland niet door de Sportraad. 
8.9 Het bestuurlijk overleg zal online plaatsvinden op 27 januari.   
 
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 Stand van zaken secties 
In de Bloemenlaan worden voor de jeugd buitensportactiviteiten georganiseerd. Dat is succesvol en er is veel 
belangstelling. Groene Ster hoort binnenkort of de competitie gestart wordt.  
 
8.2 Scholing sportraad 
In het missie en visiedocument (korte versie) wordt tussen haakjes toegevoegd dat het de ambitie is om in de 
toekomst uit te breiden naar ‘Welzijn en Onderwijs’. Dit zal ook worden besproken in het bestuurlijk overleg.  
De heer Stroo neemt contact op met de heer van der Stel voor een, indien mogelijk, fysieke vervolgbijeenkomst 
voor de meivakantie. Anders na de meivakantie online. Voor de zomer afronden.  
 
8.3 Subsidies en overzicht 
Geen bijzonderheden 
 
8.4 Zwembad Vrijburg 
De Gemeentes Vlissingen en Middelburg bieden in deze Coronaperiode ruimte voor ondersteuning aan de 
exploitant van het gewestelijk zwembad, Optisport.  Ook landelijk is er ruimte voor ondersteuning aan de 
exploitant. Het contract eindigt in juli 2022 en de exploitatie zal dan worden aanbesteed.  
 
8.5 Sportakkoord/Sportservices 
Er is een mail ontvangen van de heer Bour inzake: 
-de aangevraagd sportservices. De heer Stroo neemt contact op met de heer Schram om af stemmen of de 
verenigingen inmiddels een intake hebben gehad of in ieder geval een terugkoppeling hebben ontvangen.  
- Sportakkoord.  Dit punt komt terug op de agenda van het volgend overleg van de sportraad.  
-Sportcafé. De Sportraad is voornemens om de sportservices te behandelen in het sportcafé. Streven is om het 
sportcafé voor de zomer te laten plaatsvinden. 
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8.6 Nollebos 
9 Februari as. vindt er een inspraakavond plaats. Naar voorbeeld van de aangebrachte sportfaciliteiten op het 
Meiveld in Middelburg zou de sportraad zich sterk willen maken voor een vergelijkbaar aanbod in Vlissingen. 
De heer van den Beld adviseert om het plan eerst voor te leggen aan de wethouder in het bestuurlijk overleg. 
De sportraad zal zich hierover nog verder beraden.  
 
8.7 Nieuwe zaal Braamstraat Oost Souburg 
Er wordt momenteel gesproken met diverse inrichters. De inbreng het onderwijs is van belang, maar daar 
ontbreekt het enigszins aan, aldus de heer van den Belt. De heer Maljaars heeft zijn inbreng aangegeven via 
email. De wethouder en de heer van de Belt nemen deze inbreng mee.  
 
8.8 Stand van zaken tennisverenigingen 
Het College heeft uitgesproken dat de Baskenburg mogelijk toch een optie is voor de huisvesting van de 
tennisvereniging. De heer Zijlstra staat de verenigingen bij in het traject om een plan van aanpak te maken voor 
een mogelijke fusie. Dit agendapunt komt terug op de volgende vergadering.  
 
9. W.v.t.t.k. 
De Gemeente is benaderd door iemand inzake de motorcross. Deze persoon is geen lid van het bestuur van de 
motorcross. De Gemeente zal daarom nog overwegen of zij wel of niet in gesprek gaat met deze persoon. 
De heer Afkir zal dit jaar, bij het einde van zijn bestuurstermijn, afscheid nemen van de sportraad. Er zal op 
zoek gegaan worden naar een vervanger.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
De heer van den Beld verzoekt om het aan de heer Huser toegestuurde document ‘aanvraag sportakkoord 
middelen’ te ondertekenen.  
De volgende vergadering van de sportraad zal plaatsvinden op 22 februari as.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021 

 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Gereed 

 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 

Februari 2021 

 31 augustus 2020   

8.9 Zwembad Vrijburg agenderen  De heer Huser Februari 2020 

 26 oktober 2020   

8.3 Vastgesteld reglement van orde agenderen in 
bestuurlijk overleg met wethouder 

De heer Huser November 2020 

 7 december 2020   

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

8.5 Sportcafé organiseren  Voor de zomer 2021 

 18 januari 2021   

8.2 Vervolgbijeenkomst scholing Sportraad plannen 
i.o.m. de heer van der Stel 

De heer Stroo Voor de zomer 2021 

8.5 Svz over de door de verenigingen aangevraagde 
sportservices navragen bij de heer Schram.  

De heer Stroo  

10 Het document ‘aanvraag sportakkoord middelen’ 
ondertekenen 

De heer Huser  

 

 


