
Verslag vergadering Sportraad Vlissingen 30 augustus 2021 
Locatie: GPC Vlissingen 
 
Aanwezig Sportraad: De heer A. Stroo (voorzitter), de heer P. Huser (secretaris), de heer Maljaars 
(lid), mevrouw C. van de Ketterij (lid), de heer H. van Rooijen (lid) , de heer Zijlstra (lid) en de heer A. 
van de Beld (adviseur Sportraad) 
Genodigde: mevrouw F. Oreel (PVDA) en de heer Soplantila (burger) 
 
Afwezig met kennisgeving: mevrouw M. van Kleven (lid) 
 
1. Opening 

De heer Stroo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen 
 

3. Inspraak 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraak 
 

4. Verslag/actielijst van de vergadering van 2 juli 2021 
Brief naar alle gemeente raadsleden is verstuurd 
Locatie van het sportcafé is Boven Zee/Panta Rhei 
De actielijst wordt doorgenomen 
 

5. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 

6. Ingekomen/uitgaande stukken 
nvt 
 

7. Acties/Adviezen 
nvt 
 

8. Bestuurlijke zaken 
8.1 stand van zaken secties 

De Handboogvereniging krijgt ondersteuning van de heer Clement. 
 

8.2 Beleidsplan 2021-2023 
Missie en visie moeten omgedraaid worden, eerst benoem je de visie en daarna de missie. 
Plan zal gecontroleerd worden door mevr. van de Ketterij. 
Volgende vergadering zal het plan gesproken worden voor akkoord. 
 

8.3 Plan Baskensburg 
Op dit moment is er geen nieuwe informatie. 

 
8.4 Subsidies 

De ZBC gaat niet door. 
Alleen de workshops voor de scholen zullen wel doorgang vinden. 
Voor de verstrekte subsidie zal er ambtelijk een voorstel worden gedaan die door de 
Sportraad beoordeeld zal worden. 
Subsidie die verstrekt is aan Frank-40 is terugbetaald omdat het evenement helaas niet door 
kan gaan. 



8.5 Sportcafé 
Op woensdag 29 september zal het sportcafé georganiseerd worden bij Boven Zee/Panta Rhei. 
Flyers zijn gedrukt. 
Programma voor de avond is rond. 
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. 
Sportraadsleden graag om 17.30 uur aanwezig. 

 
8.6 Nollebos 
Er is een gesprek geweest met een aantal gebruikers van het Nollebos. Het was een positief 
gesprek waar verschillende ideeën uit voort gekomen zijn. 
Er wordt een plan geschreven. 
Mevrouw van de Ketterij gaat een gesprek plannen met de heer de Vos. 

 
8.7 Zaalverdeling 
De zaalverdeling voor het nieuwe seizoen is bijna rond. 
De heer Afkir is er druk mee bezig geweest. 

 
8.8 Accommodatieplan 2021-2025 
In het accommodatieplan staat welke accommodaties er afgestoten gaan worden. 
Sporthal Baskensburg moet op termijn vervangen worden door een sporthal in Weyevliet, hierbij 
is rekening gehouden met de wettelijke afstand van de scholen. 
Sportraad wil alle sporten behouden in Vlissingen. 
Het is een duidelijk stuk waar de bezuinigingen in totaliteit zitten. 
Er is geen onderzoek gedaan naar het uurgebruik van de verenigingen. 
Wel is er onderzoek geweest of we alle uren kwijt konden. 

 
8.9 Vergaderschema seizoen 2021/2022 
Het vergaderschema wordt goedgekeurd. 

 
8.10 Nieuwsbrief 
Er is weer een nieuwsbrief verstuurd naar de verenigingen 
Onderwerpen voor een nieuwe nieuwsbrief kunnen naar mevrouw Van de Ketterij gestuurd 
worden. 

 
8.11 Boulevardvisie   
Sport moet een belangrijke plaats innemen in de visie. 
Hoe blijven we betrokken. 
 
8.12 Openstaande vacature 
Het verzoek aan iedereen om in je eigen netwerk te kijken voor de openstaande vacature. 
Helaas gaf de heer Zijlstra aan om per 31 december 2021 te stoppen met werkzaamheden voor 
de Sportraad. De heer Zijlstra gaan op zoek naar een opvolger. 

  
 
9. Wat verder ter tafel komt 
nvt 

 
10. Rondvraag 
Groene Ster heeft in de vakantieperiode geen gebruik van een zaal kunnen maken in Vlissingen en 
heeft moeten uitwijken naar  ’s-Gravenpolder omdat zalen in de zomerperiode niet verhuurd 
worden. Het is een combinatie van facturen geweest dat dit verkeerd is gelopen. 
 



Feestdagen zijn nog steeds benoemd dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de 
accommodaties. Zal opnieuw naar gekeken worden. 
 
11. Sluiting 
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021 
 
 
Agenda- 
punt 

 
Onderwerp 

 
Actie door: 

 
Gereed 

 29 maart 2021   

8.6 Voorstel besteding restant subsidiegeld opstellen Commissie subsidie  

 2 juli 2021   

2 Deelplan Nollebos vanuit Sportraad opstellen  De heer Stroo, mevrouw 
van de Ketterij 

Oktober 2021 

4 Uitnodigen organisator  Flushing Curling voor 
presentatie over evenement. 

De heer Huser September 2021 

8.8 Sportcafé organiseren Mevrouw van de Ketterij 
en van Kleven, de heren 
van Rooijen en Huser 

29 September 2021 

 30 augustus 2021   

8.1 Beleidsplan op agenda voor goedkeuring De heer Huser 4 oktober 2021 

8.6 Gesprek plannen met de heer de Vos Mevrouw van de Ketterij 4 oktober 2021 

8.10 Punten voor nieuwsbrief  Allen  November 2021 

    

 

 

 


