
1 
 

Verslag vergadering Sportraad 17 mei  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), de heer M. 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  
Bij punt 8.2 wordt ook de stand van zaken rondom de tennisverenigingen besproken. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Inspraak Er is geen inspraak. 
 
4. Verslag- en actielijst 29-03-2021 
N.a.v.  
Punt 6 De heer van den Beld en Zijlstra nemen contact op met Racing Club Zeeland.  
Vervanging van het kunstveld bij RCS gaat in de zomerperiode van 2022 plaatsvinden.  
Punt 8 De heer Afkir heeft contact gehad met de Gemeente. De volgorde van het proces is gewijzigd. 
De verengingen gaan eerst hun wensen opgeven, vervolgens worden de knelpunten geïnventariseerd en naar 
oplossingen gekeken. 
Punt 8.2 Het gesprek met de gebruikers Irislaan en de wethouder heeft plaatsgevonden. Er is geen 
mogelijkheid voor structureel toezicht. Er komt een onderlinge vervolgafspraak over o.a. aantal kleedkamers, 
extra speelveld en staat van onderhoud van de velden.  
Punt 8.7 De leden van de Sportraad sturen input voor de nieuwsbrief voor de volgende vergadering naar 
mevrouw van de Ketterij. Voor de zomervakantie verschijnt de 1e nieuwsbrief. De heer Bour levert een item 
aan betreffende een oproep aan verenigingen voor een sportaanbod aan scholen.  
Punt 8.8 Volgende week zal de heer Stroo weer een bijeenkomst van het NOC NSSF bijwonen en verslag doen 
in de volgende vergadering.  
Punt 8.9 De heer Reinierse adviseert de Sportraad nogmaals om zich ook vooral te richten op het geven van 
gevraagd en ongevraagd advies richting de raad. Dit onderwerp wordt in het volgend bestuurlijk overleg met 
de wethouder verder besproken. 
 
5. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken N.v.t. 
 
7. Acties/Adviezen  N.v.t. 

 
8. Bestuurlijke zaken 
8.1 Stand van zaken secties 
Er is zijn geen bijzonderheden vanuit de secties. 
 
8.2 Baskenburg-gebied 
Er staan de komende maanden gesprekken gepland met de betrokken verenigingen. De tennisverenigingen 
zullen een gezamenlijke presentatie geven over hun wensen.  
 
8.3 Subsidie 
*Stichting Dromen voor Duchenne: de aanvraag wordt in de Sportraad besproken zodra de aanvraag officieel 
ontvangen is door de Gemeente.  
*Investeringssubsidie Atlas: Voorstel is om dit uit het subsidiebudget van de Sportraad te financieren.  
De heer Reijnierse zegt toe voor aanvulling van het budget van de Sportraad zorg te dragen bij een eventueel 
tekort .  
De Sportraad stelt een voorstel op voor het realiseren van een callanetics park op een 2e locatie in Vlissingen. 
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8.4 Stand van zaken vacatures sectie 1 en 3 
Er zijn geen reacties ontvangen op de vacatures. 
 
8.5 Sportcafé 
Het Sportcafé zal online plaatsvinden op 29 september 19.30 uur. Voor de zomervakantie zal een  
vooraankondiging worden verzonden. De heren Stroo, van Rooijen en mevrouw van de Ketterij zullen hiervoor 
zorgdragen. 
 
8.6 Nollebos 
De heer Stroo zal namens de Sportraad gebruik maken van de inspraak op de volgende bijeenkomst over het 
Nollebos. 
 
8.7 Opleiding Sportraad 
De afsluitende bijeenkomst zal, bij voorkeur fysiek, plaatsvinden op 11 juni. Mevrouw van Kleven is dan 
verhinderd. De overige leden zijn beschikbaar. De heren Stroo, Zijlstra en Huser pakken dit op.  
 
8.8 Calisthenics park 
Twee bedrijven hebben documentatie toegezonden. De heren Stroo en Huser bespreken dit tijdens het 
bestuurlijk overleg met de wethouder. 
 
8.9 Sluiten sportaccommodaties 
Er is een voorstel in voorbereiding voor het College. Na behandeling in het College (na de zomer) komt het 
voorstel op de agenda van de Sportraad.  
 
9. W.v.t.t.k. 
De heer Stroo spreekt zijn zorg uit over het sluiten van buitengebieden voor sporters i.v.m. overlast door bijv. 
Staatsbosbeheer. Dit is niet wenselijk.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021 

 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Gereed 

 7 december 2020   

8.5 Sportcafé organiseren  November 2021 

 18 januari 2021   

8.2 Afstemmen vervolgbijeenkomst scholing 
Sportraad met de heer van der Stel 

De heer Stroo 11 juni 2021 

 22 februari 2021   

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

De heer Bour  

 29 maart 2021   

6 -Beantwoorden mail Racing Club Zeeland 
Aansluiten bij gesprek met Gemeente 
 

De heer Huser 
De heer Zijlstra 

 

8.3 Aansluiten bij gesprek met de Gemeente inz. 
tennisverenigingen 

De heer Zijlstra  

8.6 Voorstel besteding restant subsidiegeld opstellen Commissie subsidie  

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

De heer Stroo  

 17 mei 2021   

4 Aanleveren items voor nieuwsbrief Allen  

8.3 Opstellen voorstellen callanetics park op 2e 
locatie  

De heer Stroo  

8,5 Vooraankondiging sportcafé opstellen. De heren Stroo, van 
Rooijen en mevrouw van 
de Ketterij 

 

 

 


