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Verslag vergadering Sportraad 22 februari 2021 
Via Teams 
 
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),  de heer Bour (gemeente Vlissingen) 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  Er is geen inspraak. 
 
4. Verslag- en actielijst 18-01-2021 
N.a.v.  
3. De organisator van de Urban Chase Vlissingen heeft contact met afdeling vergunningen.  
8.4 Zwembad Vrijburg. Het contract eindigt in juli 2023 i.p.v. 2022. 
 
5. Mededelingen 
Zeeland Beach Classics zal dit jaar weer plaatsvinden zoals gebruikelijk in het najaar 2021. Intentie is om de 
breedtesport in de aanvraag te verwerken. De Gemeente oordeelt hier deze week over. De heer van den Beld 
mailt het concept naar de heren Stroo en Huser.  
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
Ingekomen stuk van de gebruikers  accommodatie Irislaan. De verenigingen vragen aandacht voor de velden en 
beschikbaarheid kleedkamers. De heer Huser mailt dit stuk naar de leden van de sportraad. Dit punt wordt 
geagendeerd op de agenda van het volgend overleg van de sportraad.  
Twee ingekomen mails van de heer Soplantila. De heer Stroo heeft regelmatig telefonisch contact met hem.  
 
7. Acties/Adviezen   
Er zijn geen acties/adviezen te bespreken. 

 
8. Bestuurlijke zaken 
8.1 Stand van zaken secties 
De heren Afkir en Bour hebben gesproken met Fortis over o.a. hoe de verdeling van de zaaluren zal gaan 
plaatsvinden. De heer Afkir zal een meeting hierover organiseren met de betrokken verenigingen. De heer 
Maljaars sluit hierbij aan. 
VV Walcheren heeft bij de Gemeente aangegeven dat er gebruik is gemaakt van de kunstgrasvelden door 
derden en er schade is ontstaan. De Gemeente herkent niet dat de hekken bewust open zouden zijn gezet en 
aangewezen als speelplek, en zal dit nader onderzoeken. Dit punt komt terug op de agenda van het volgend 
overleg.  
 
8.2 Beschikking beleidsregel 23 
Er moeten nog een aantal aanpassingen gedaan worden. Onderzocht moet worden of het mogelijk is om geld 
wat over is in te zetten voor andere doeleinden en op welke wijze. Vanuit de sportraad en de Gemeente wordt 
een commissie samengesteld die gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn. De heren Stroo en Huser en 
mevrouw van de Ketterij participeren namens de Sportraad. 
 
8.3 Sportakkoord/sportservices 
De door de heer Bour toegezonden documenten geven een beeld welke ambities er zijn binnen de Gemeente. 
Een advies vanuit de sportraad is ‘stel een sportondersteuner aan’ en financier deze vanuit het sportakkoord. 
De opdracht van deze sportondersteuner moet helder geformuleerd worden voordat iemand wordt aangesteld 
hiervoor. Belangrijk is om diverse buitenverenigingen hierbij te betrekken om draagvlak te creëren. 
De heer Bour vraagt na wat de stand van zaken is m.b.t. de sportservices en koppelt dit terug naar de 
sportraad.  
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8.4 Stand van zaken tennisverenigingen 
De verenigingen hebben de intentie om te gaan fuseren. De locatie staat nog ter discussie. De heer Zijlstra 
heeft een adviserende rol in deze. Nadat de tennisverenigingen overeen zijn gekomen dat er een gezamenlijke 
wens en noodzaak is om te fuseren kan de sportraad dit voorstel dan richting de Gemeente ondersteunen. De 
heer Zijlstra zal de sportraad informeren over de voortgang.  
 
8.5 Zwembad Vrijburg  
De heer van den Beld zal de sportraad op de hoogte houden van het aanbestedingstraject van het zwembad. 
De Gemeente Vlissingen en Middelburg zijn hier beiden bij betrokken.  
 
8.6 Sportcafé 
De kosten voor het organiseren van een sportcafé is opgenomen in het budget van het sportakkoord. In 
Zeeland hebben diverse online sportcafés plaatsgevonden, met succes. Dit zou eventueel ook idee voor 
Vlissingen kunnen zijn. De commissie zal bijeen komen om te onderzoeken of een online editie haalbaar is.  
 
8.7 Gesprek wethouder 
Besproken onderwerpen zijn subsidies; o.a.. restant subsidiebudget, Baskenburg en het gebruik hiervan door 
de verenigingen, zwembad en mogelijke uitbreiding sportraad met iemand op het gebied van welzijn. Voor de 
zomer 2021 zal opnieuw een gesprek met de wethouder plaatsvinden.  
 
8.8 Scholing sportraad 
Met de heer van der Stel is afgesproken dat er voor de zomer een online of fysieke bijeenkomst zal worden 
georganiseerd ter afsluiting van het traject. 
 
8.9 Subsidies Er zijn geen aanvragen ontvangen.  
 
8.10 Nollebos 
Op de website van de Gemeente staan alle vragen en antwoorden n.a.v. de inspraak inzake het Nollebos. 
Mevrouw van de Ketterij stuurt de betreffende link door. De wensen van de sportraad zijn positief ontvangen.  
Dit punt komt terug op de agenda van het overleg in maart.  
 
8.11 Fitness toestellen 
Op dit moment wordt door de Gemeente afgewacht tot er versoepelingen komen rondom COVID-19 voordat 
het gerealiseerd gaat worden. Er worden momenteel wel al voorbereidingen getroffen. Vanuit de sportraad 
wordt voorgesteld om gezamenlijk met belanghebbenden de media benaderen voor aandacht in de pers 
hiervoor.  
 
9. W.v.t.t.k. 
Mevrouw van de Ketterij stuurt het voorstel voor de opzet van de nieuwsbrief aan alle leden. Dit voorstel zal 
worden besproken op het volgend overleg van de sportraad in maart 2021.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
De heer Bour heeft de schaatsban in Ritthem bezocht. Hij heeft geconstateerd dat het zeer goed opgezet en 
georganiseerd was. De heer Afkir brengt de complimenten over aan Atlas.  
De Zeeuwse kust MTB vereniging zijn voornemens voor een goed doel(Duchene) een recreatieve sportactiviteit 
organiseren om aandacht hiervoor te vragen.  
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021 

 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Gereed 

 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 

 22 februari 2021   

6 Ingekomen brief gebruikers accommodatie 
Irislaan t.a.v. gebruik velden en kleedkamers 
agenderen op agenda maart 2021 

De heer Huser Maart 2021 

8.1 (On)rechtmatig gebruik velden VV Walcheren 
door derden agenderen op agenda maart 2021 

De heer Huser Maart 2021 

8.3 Stand van zaken is m.b.t. de sportservices 
terugkoppelen naar de sportraad 

De heer Bour  

8.6 Commissie sportcafé onderzoekt mogelijkheid 
online editie. 

Commissie sportcafé  

8.7 Gesprek met de wethouder plannen in juni 2021 De heren Stroo en Huser <juli 2021 

8.10  Nollebos  
-link site gemeente mailen naar leden sportraad 
-agenderen op agenda sportraad maart 2021 

 
Mevrouw van de Ketterij 
De heer Huser 

 
 
Maart 2021 

9 Opzet nieuwsbrief sportraad agenderen op 
agenda maart 2021  

De heer Huser Maart 2021 

 

 


