
Verslag vergadering Sportraad 1 november 2021 

Locatie: Vredehoflaan 950, Vlissingen. 

Aanwezig: de heer A. Stroo (voorzitter), de heer P. Huser (secretaris), mevrouw C. van de Ketterij (lid), de heer 

R. Maljaars (lid), de heer A. van den Beld (adviseur Sportraad), de heer H. van Rooijen (lid), mevrouw N. van Es( 

POV) en mevrouw M. van Kleven (lid en notulist). 

Afwezig met kennisgeving: de heer R. Zijlstra (lid) 

1. Opening   

2. Vaststellen agenda Toegevoegd wordt  het agendapunt ‘benoeming bestuurslid’ 

3. Inspraak  
De heer Dennis Castel is aanwezig en geeft een presentatie over het citymarketing platform ‘In Vlissingen’. 
Samenwerking met de Sportraad kan tweeledig zijn. Gegevens van sportaanbieders kunnen inzichtelijk worden 
gemaakt op ‘In Vlissingen’. De heer Castel levert een format aan waarmee de leden van de sportraad de 
gegevens kunnen inventariseren bij de sportaanbieders. 
Anderzijds kan de Sportraad gebruik maken van dit platform om meer naamsbekendheid te genereren voor de 
Sportraad en haar activiteiten. 
 
4. Verslag- en actielijst 4 oktober 2021 Het verslag wordt goedgekeurd. 
N.a.v.: 8.1 De vergoeding voor DIOS vanuit de servicevouchers is in principe niet mogelijk. De vraag is 
doorgezet naar de heer Bour van de Gemeente om te kijken of een uitzondering mogelijk is.  
 
5. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

6. Ingekomen en uitgaande stukken Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 

7. Acties en adviezen  Er zijn geen acties en adviezen. 

8. Bestuurlijke zaken 
8.1 Stand van zaken secties 
*De heer van Rooijen heeft Gorilla Gym geïnformeerd over de sportraad, mogelijkheden rondom subsidies en 
in contact gebracht met de heer Bour van de Gemeente. 
*De voetbalclubs Irislaan hebben gesproken met wethouder Sport, mevrouw Vader, over de velden. 
Binnenkort maken de clubs gebruik van de mogelijkheid tot inspraak bij de gemeenteraad. 
*De Scheldebekerzwemtocht Vlissingen-Breskens zal plaatsvinden op 20 augustus 2022. 
*Zwemmen Langs Walcheren is voornemens de Nieuwjaars duik 2021 te organiseren mits de vergunning 
wordt verleent en het mogelijk is binnen de Corona-maatregelen. 
*De handboogvereniging heeft deze week een gesprek met de heer van der Stel ter voorbereiding op het 
gesprek met de Gemeente inzake Baskenburg-West. 
8.2 Voorbereiding aanbesteding ledverlichting 
De aanbesteding is voor de gehele buitensport van toepassing. Onderzocht wordt of de aanvraag kan worden 
gedaan door de verenigingen zelf met behulp van de Gemeente zodat gebruik gemaakt kan worden van de 
subsidieregeling. 
8.3 Voorbereiding aanbesteding KGV Souburg/Cruijff-court 
Dit betreft reguliere vervanging. De velden Irislaan zijn ook onderzocht, maar deze kunnen nog 2 jaar mee.  
8.4 Invulling Sportakkoord/ e. Overheveling middelen sportakkoord 2021/f. Aanvraag Sportakkoord 2022  
De documenten zijn toegezonden aan de leden van de sportraad. Dit komt terug op de agenda van de 
Sportraad in december 2021. De heer Bour zal dan aansluiten. 
8.5 Besluitvorming accommodatieplan 
Het accommodatieplan is goedgekeurd door de Gemeenteraad.  
8.6 Besluitvorming Baskensburg-West 
De besluitvorming vindt op korte termijn plaats in de Gemeenteraad. Of de tennis er ook gevestigd kan 
worden is nog onzeker vanwege de nog te onderzoeken verkeerssituatie.  
 
 



8.7 Start Stagiaire 
De stagiaire, Daphne Mesu, bij de Gemeente gaat van start, haar opdracht rondom de buitensport wordt nog 
nader gespecificeerd. Zij wordt uitgenodigd voor de vergadering van de sportraad in januari 2022. 
8.8 Subsidie regelgeving 
Het voorstel ‘besteding subsidie’ en de daarbij horende regelgeving wordt door de commissie subsidie 
opgesteld en komt daarna terug op de agenda van de Sportraad.  
8.9 Sportcafé 
Dit zal plaatsvinden op 16 of 23 februari 2022. De heer van den Beld informeert naar de mogelijkheden om dit 
op het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Het thema is sport en politiek. De heer Marc Volleman heeft 
toegezegd de dagvoorzitter te willen zijn. 
8.10 Beleidsplan 2021-2023   
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de agenda van de Sportraad in december 2021. 
8.11 Openstaande vacature/regelgeving  
De Sportraad gaat onderzoeken of het mogelijk is de verordening te laten aanpassen op het gebied van de 
huidige maximale termijn van twee keer vier jaar voor bestuursleden. 
8.12 Sporthuldiging Deze gaat niet plaatsvinden in 2022 en wordt doorgeschoven naar 2023. 
8.13 Covid-gelden Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de agenda van de Sportraad in december 2021. 
8.14 Zaalverhuur Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de agenda van de Sportraad in december 2021. 
8.15 Sportdeelname Onderzoek Zeeland 
De heer Stroo en mevrouw van de Ketterij zullen hierbij aanwezig zijn.  
8.16 Benoeming bestuurslid 
De heer van den Beld stelt een nota op voor de benoeming van de heer Huser voor zijn tweede termijn.  
 
9. Rondvraag en sluiting. 
Meer ruimte inruimen voor discussiepunten tijdens de vergaderingen is wenselijk. 
 

Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021  

  

Agenda- 

punt  

  

Onderwerp  

  

Actie door:  

  

Gereed  

  29 maart 2021      

8.6  Voorstel regeling besteding subsidiegeld 

opstellen  

Commissie subsidie  December 2021  

  2 juli 2021      

2  Deelplan Nollebos vanuit Sportraad 

opstellen   

Mevrouw van de Ketterij 

en de heer Stroo 

November 2021  

4  Uitnodigen organisator Flushing Curling voor 

presentatie over evenement.  

De heer Huser  December 2021  

  4 oktober 2021      

8.1  Navragen vergoeding opleiding  

vertrouwenspersoon DIOS bij Sport Zeeland  

De heer Maljaars  Oktober 2021  

   1 november 2021     

8.4 Sportakkoord agenderen op agenda 
Sportraad december 2021. 
 

De heer Huser December 2021 

8.7 Stagiaire Daphne Mesu uitnodigen voor 
vergadering Sportraad  

De heer Huser Januari 2022 

8.9  Navragen mogelijk locatie gemeentehuis 
voor sportcafé februari 2022. 

De heer van den Beld November 2021 



8.11 Openstaande vacature/regelgeving : 
onderzoeken of het mogelijk is bestuurstermijn 
te verlengen. 

De heer Stroo  

8.16 Nota opstellen voor tweede bestuurstermijn de 
heer Huser 

De heer van den Beld  

 


