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Verslag vergadering Sportraad 29 maart  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 R. Reijnierse (wethouder)  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  Stichting Dromen voor Duchenne 
De heren  F. van Ieperen en H. van Ieperen presenteren het projectplan Evenement Frank 40 van Stichting 
Dromen voor Duchenne. Op zaterdag 4 september 2021 zal er een kleinschalig buitensport evenement 
georganiseerd worden in het kader van de 40e verjaardag van Duchenne patiënt Frank van Leperen. 
Onderdelen zijn een wandel/rol onderdeel en een run-bike-run parcours. 
De heer Reijnierse neemt contact op met de Stichting voor het veiligheidsplan en de heer Maljaars voor de 
ondersteuning van de aanvraag van de subsidie. 
 
4. Verslag- en actielijst 22-02--2021 
Geen opmerkingen over het verslag.  
 
5. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
Mail model Racing Club Zeeland 
De heer van den Beld neemt contact op met de RCZ voor het plannen van een gesprek. De heer Zijlstra zal 
hierbij aanwezig zijn namens de Sportraad. RCZ zal zelf op zoek moeten naar een locatie en dit  voorstel 
bespreken met de Gemeente. 
Mail KV Atlas uitbreiding Survival 
De Sportraad juicht dit initiatief toe. De heer Afkir neemt contact met Atlas op om dit over te brengen en aan 
te bieden hen te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie.  
 
7. Acties/Adviezen   
Er zijn geen acties/adviezen te bespreken. 

 
8. Bestuurlijke zaken 
8.1 Stand van zaken secties 
In april vindt er een vooroverleg plaats met de heer Afkir, de heer Maljaars en de Gemeente voorafgaand aan 
de communicatie over verdeling van de accommodaties naar de verenigingen. Veel vechtsportverenigingen 
trainen buiten in het Nollebos dankzij de recente richtlijnen rondom buiten sporten. 
 
8.2 Brief voetbalverenigingen/gebruik complex 
De voetbalverenigingen, welke gebruik maken van het complex Irislaan, hebben behoefte aan extra speelveld 
en meer kleedruimte. 30 Maart as. zal hierover een gesprek plaatsvinden met de wethouder, mevrouw 
Verhage.  
Bij vv Walcheren zijn de velden gesloten overdag, maar er wordt wel gevoetbald door kinderen. Daardoor is er 
schade ontstaan. Als de velden open gaan is handhaving  noodzakelijk. Verzoek is bij de afdeling handhaving 
neergelegd. Er wordt nog gewacht op een reactie.  De heer Reynierse geeft aan dat er een beperkt aantal Boa’s 
beschikbaar is in de Gemeente. Het veld bij RCS is openbaar, ook daar is last van schade door vernielingen. De 
Gemeente wil samen met de clubs bespreken hoe hier mee om te gaan. De heer Huser houdt de sportraad op 
de hoogte. 
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8.3 Stand van zaken tennisverenigingen 
De clubs hebben de intentie uitgesproken om te fuseren. Dit wordt ondersteund door de tennisbond. 
Er is een hulpvraag voor ondersteuning neergelegd bij de Gemeente. De heer Reynierse geeft aan dat de 
Gemeente open staat voor een gesprek. De heer Zijlstra zal aansluiten namens de Sportraad. De sportraad zal 
een ongevraagd advies uitbrengen aan het College dat zij de ondersteuningsvraag van de tennisverenigingen 
ondersteunen.  
 
8.4 MQ Scan 
Ligt nu stil deels vanwege Corona, deels vanwege andere oorzaken, o.a. AVG wetgeving. De Gemeente gaat in 
vervolg op de scan een aantal activiteiten in het leven roepen op de betreffende scholen.  
 
8.5 Sportcafé 
Het voornemen is om een externe partij het organisatorische deel te laten verzorgen.  
De inhoud van het programma staat nog niet vast. Wel zijn we voornemens diverse webinars aan te bieden.  
De werkgroep komt in april opnieuw bijeen.  
 
8.6 Subsidies en beleidsregel 
Advies van de Gemeente aan de sportraad is om een deel van de subsidie structureel weg te zetten en een 
beleidsregel op stellen waarin vaststaat hoe het restant wordt verdeeld ten gunste van de sport in Vlissingen. 
De commissie subsidie (mevrouw van de Ketterij, de heer Huser en de heer Stroo) stelt een voorstel op en 
maakt hierover een afspraak met de heer van den Beld.  
 
8.7 Nieuwsbrief/website 
Mevrouw van de Ketterij informeert de leden via email.  
 
8.8 Politiek en sport 
De heer Stroo heeft een bijeenkomst van het NOC NSSF bijgewoond over ‘hoe politieke partijen te motiveren 
sport in de verkiezingscampagnes voor maart 2022 op te nemen’.  Voorstel is om de politieke partijen in de 
Gemeente warm te maken hiervoor. De heer van den Beld adviseert de sportraad om het bij 1 of 2 thema’s te 
houden. Ook zal de sportraad contact met de pers zoeken voor media-aandacht. De heer Reynierse adviseert 
de sportraad om te zorgen voor herhaling van de thema’s om de aandacht van de pers te behouden. De heer 
Stroo pakt dit verder op. 
 
8.9 Motie CDA 
In juli 2021 verschijnt de kadernota financiën. Het CDA is voornemens een motie op te nemen dat er meer 
aandacht moet komen voor sporten in de openbare ruimte voor jongvolwassenen. De motie wordt 
ondersteund door de sportraad.  
 
8.10 Nollebos 
Het streefbeeld komt 3 juni in de commissie, 22 juni in de gemeenteraad. De sportraad heeft al eerder een 
brief geschreven met diverse suggesties.  
 
9. W.v.t.t.k. 
Na de meivakantie wordt de vacature uitgezet voor de vervanging van de heer Afkir en voor sectie 1.De 
termijnen van zitting in de sportraad wordt besproken op een van de komende vergaderingen. De heer 
Maljaars heeft een mail ontvangen van een mogelijke geïnteresseerde en stuurt deze door naar de leden van 
de sportraad. 
Het voorstel van Flushing Curling wordt met enthousiasme ontvangen door de Sportraad. Voor 2022 is het 
subsidiebudget nog niet vastgesteld door de Gemeenteraad. De sportraad kan om die reden nog geen 
subsidietoezegging doen. De heer Stroo informeert de heer Bour hierover.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
Dank aan de heer Reynierse voor zijn aanwezigheid. In juni zullen de heren Huser en Stroo weer een overleg 
met de wethouder hebben.   
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021 

 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Gereed 

 7 december 2020   

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   

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

De heer Bour  

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

 29 maart 2021   

3 Ondersteuning subsidieaanvraag Stichting 
Dromen voor Duchenne 

De heer Maljaars  

6 -Beantwoorden mail Racing Club Zeeland 
Aansluiten bij gesprek met Gemeente 
-Beantwoorden mail KV Atlas inz uitbreiding 
survival  

De heer Huser 
De heer Zijlstra 
De heer Afkir 

 

    

8.3 Schriftelijk advies uitbrengen aan de Gemeente 
inz. de ondersteuningsvraag van de 
tennisverenigingen 
Aansluiten bij gesprek met de Gemeente 

De heer Huser 
 
 
De heer Zijlstra 

 

8.6 Voorstel besteding restant subsidiegeld opstellen Commissie subsidie  

8.7 Voorstel nieuwsbrief mailen naar leden sportraad Mevrouw van de Ketterij  

8.8 Aansturen politiek motiveren sport op 
verkiezingsprogramma 2022 op te nemen 

De heer Stroo  

9 Vacatures uitzetten De heer Huser Na meivakantie 2021 

9a Programma en subsidieaanvraag Flushing Curling 
bespreken met de heer Bour 

De heer Stroo  

 

 


