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Verslag vergadering Sportraad 4 oktober  2021 
Locatie: Vredehoflaan 950, Vlissingen 
 
Aanwezig Sportraad: mevrouw C. van de Ketterij (waarnemend voorzitter), de heer P. Huser (secretaris), de 
heer R. Maljaars (lid), de heer Y. Afkir (lid),  de heer R. Zijlstra (lid), de heer A. van den Beld (adviseur 
Sportraad), mevrouw M. van Kleven (lid en notulist), mevrouw N. van Es( POV) en de heer A. Soplantila.  
Afwezig: De heer A. Stroo (voorzitter) en de heer H. van Rooijen (lid). 
 
1. Opening Mevrouw van de Ketterij vervangt de heer Stroo tijdens zijn afwezigheid en opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Inspraak Er is geen inspraak. 
 
4. Verslag- en actielijst 30 augustus 2021 
N.a.v.  
8.1 stand van zaken secties: ‘De heer Clement’ moet zijn ‘de heer van der Stel’. 
 
5. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 
6. Ingekomen en uitgaande stukken Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken. 
7. Acties en adviezen Er zijn geen acties en adviezen. 
 
8. Bestuurlijke zaken 
8.1 Stand van zaken secties 
-De Eendracht krijgt momenteel ondersteuning van de heer van der Stel.  
-DZK heeft een procesbegeleider. Zij hebben o.a. een tekort aan bestuursleden, met name een voorzitter. 
-Een vrijwilliger van DIOS heeft een opleiding voor verenigingsvertrouwenspersoon volbracht. DIOS heeft 
gevraagd of de kosten vergoed kunnen worden door de Gemeente, Sportraad of vanuit de 
sportservicevouchers. De heer Maljaars neemt contact op met de heer Schram van Sport Zeeland.  
 
8.2 Schoolvoetbal 
De huidige organisatoren van het schoolvoetbal stoppen na dit jaar. Er moet een nieuwe club vrijwilligers 
gezocht worden. De heer Huser zal dit bespreken bij GPC en eventueel bij de andere verenigingen. De 
organisatiestructuur is goed geregeld, nieuwe mensen kunnen gelijk meedraaien.  
 
8.3 Subsidies 
Zeeland Beach Classics: Voorstel vanuit subsidiecommissie is om € 20 per persoon te subsidiëren. De Sportraad 
is hiermee akkoord. 
Fortis: schoolkorfbaltoernooi 30 september jl. hebben € 500 aangevraagd. De Sportraad is akkoord. 
 
8.4 Evaluatie Sportcafé 
-controle QR code: volgende keer ook zelf rol in nemen om discussies te voorkomen 
-naambadges dragen voor herkenning 
-ruimte mag groter zijn, café-sfeer wel behouden 
-inhoudelijk is het programma goed ontvangen 
-Marc Volleman goede dagvoorzitter 
-facturen op naam Gemeente stellen, t.a.v. de heer Bour 
Mogelijke onderwerpen volgend sportcafé: 
-Team Fit (Ruud Mesu) i.c.m. jeugdtheatervereniging 
-Rabobank 
-16 of 23 Februari 2022: politieke partijen en sportaanbieders.  
Mevrouw van de Ketterij vraagt de heer Volleman als dagvoorzitter. 
 
 
 
 
 



2 
 

8.5 Nollebos 
Vanuit de Sportraad wordt het deelplan opgesteld en ingediend. 
 
8.6 Nieuwsbrief oktober 2021 
Onderwerpen  

• Wet WBTR 
• Sportcafé 29 september 2021 terugblik en aankondiging editie februari 2022. 
• Sporttoestellen in de openbare ruimte  
• Vacatures Sportraad 
• Website IN Vlissingen, inventarisatie contactgegevens sportaanbieders. 

 
8.7 Beleidsplan 2021-2023 
Komt terug op agenda in november 2021 om definitief vast te stellen. 
 
8.8 Plan Baskenburg 
De processen rondom het samengaan van de tennisverenigingen lopen. Op 4 november wordt de herinrichting 
Baskenburg besproken in de Gemeenteraad. 
 
8.9 Accommodatieplan 2021-2025 
Het plan is onlangs vastgesteld door het College en gaat nu de uitvoeringsfase in. 
 
8.10 Vacatures 
De heer Castel van IN Vlissingen uitnodigen voor een vergadering van de Sportraad. 
 
8.11 Sporthal Baskenburg 
Er is een nieuwe pachter voor de kantine Baskenburg. De overeenkomst is getekend door de nieuwe pachter. 
Het college beslist op korte termijn of ze de vergunning gaan verlenen.  
 
8.12 Overlast ganzen sportpark Bonedijke 
De heer van den Beld heeft woensdag as. een gesprek met VV Walcheren over de overlast van de ganzen. De 
Gemeente gaat een offerte opvragen bij een ecoloog voor de uitvoering van de verstoring waarvoor 
toestemming is verkregen. 
 
8.13 Zaalverdeling 
De heer Afkir sluit met de Gemeente kort of alle vraagstukken voor de korte termijn zijn opgelost en koppelt dit 
terug naar de Sportraad.  Voor de lange termijn wordt vanuit de Sportraad volgend jaar een plan opgesteld. Dit 
agendapunt komt terug op de agenda in november 2021.  
 
8.14 Flushing Curling 
Er is nog geen subsidieaanvraag gedaan. De kosten voor energie zijn zodanig gestegen dat er overwogen wordt 
om het aan te vragen bedrag te verhogen. 
 
9. W.v.t.t.k. 
Agenderen in november 2021: sporthuldiging 2022 en media. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Bij de Gemeente gaat Daphne Mesu, 4e jaars studente sport, aan de slag met sport op de buitenlocaties. 
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Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021 
 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Gereed 

 29 maart 2021   

8.6 Voorstel besteding restant subsidiegeld opstellen Commissie subsidie November 2021 

 2 juli 2021   
2 Deelplan Nollebos vanuit Sportraad opstellen  Mevrouw van de Ketterij November 2021 

4 Uitnodigen organisator  Flushing Curling voor 
presentatie over evenement. 

De heer Huser December 2021 

 30 augustus 2021   

8.1 Beleidsplan op agenda voor definitieve 
vaststelling. 

De heer Huser November 2021 

 4 oktober 2021   

8.1 Navragen vergoeding opleiding 
vertrouwenspersoon DIOS bij Sport Zeeland 

De heer Maljaars Oktober 2021 

8.2 Navragen bereidheid organisatie schoolvoetbal 
door GPC 

De heer Huser Oktober 2021 

8.4 Marc Volleman vragen als dagvoorzitter voor 
sportcafé februari 2022 

Mevrouw van de Ketterij Oktober 2021 

8.10 Dennis Castel/IN Vlissingen uitnodigen op 
vergadering Sportraad 

De heer Huser November/december 
2021 

8.13 Zaalverhuur agenderen in november 2021 De heer Huser November 2021 

9 Sporthuldiging en media agenderen in november 
2021 

De heer Huser November 2021 

    

    

 
    
    
    
 

 

 


