
Verslag vergadering Sportraad 6 december 2021  

Locatie: Online  

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

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

(lid), de heer M. Bour (Gemeente Vlissingen) en mevrouw M. van Kleven (lid en notulist).  

1. Opening  De voorzitter opent de vergadering.  

2.  Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld.  

3. Inspraak  Er is geen inspraak. 

4. Verslag- en actielijst 1 november  2021   

Inhoudelijk: Geen opmerkingen over de inhoud van het verslag. 

N.a.v.:  

8.1 Mevrouw Vader moet zijn mevrouw Verhage.  

Datum Scheldebeker is 23 juli i.p.v. 20 augustus. 

Nieuwjaarsduik wordt niet georganiseerd dit jaar door Zwemmen Langs Walcheren. 

8.7 Stagiaire Daphne Mesu zal in januari aansluiten bij de vergadering van de sportraad. 

N.a.v. punt dd. verslag 4-10-2021: Vergoeding DIOS is alsnog toegekend vanuit het Sportakkoord. 

 

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 Combinatie heeft een brief ontvangen over het op orde houden van de accommodatie. De zaal is nu niet 

meer toegankelijk voor mensen die daar niet horen te zijn.  

Bij de voetbal heeft de Gemeente mysteryguests ingezet voor controle op handhaving van de maatregelen 

rondom Covid-19. Er hierover door de verenigingen een klacht ingediend bij mevrouw van Sabben van de 

Gemeente. Men is van mening dat dit niet de juiste wijze van ‘samenwerken’ is,. 

Er is overleg geweest met de boogschietvereniging, de Gemeente en de heer Zijlstra inzake een andere locatie 

en de financiering daarvan. Ook is er ondersteuning aan de vereniging door Clement van der Stel.  

De mail van de Gemeente over de tegemoetkoming COVID gelden is doorgestuurd aan de sportaanbieders. 

Mevrouw van de Ketterij deelt het Facebookbericht van de Gemeente op de pagina van de Sportraad. 

8.2 Buurtteams  

De Gemeente neemt de regie op zich voor het opzetten van buurtteams . De vier grote externe partijen die in 

eerste instantie dit zouden opzetten zijn op dit moment niet betrokken. Dit raakt ook de sport in Vlissingen. In 

maart zal een presentatie geagendeerd worden over dit onderwerp. 

8.3 Sportcafé 

De locatie (gemeentehuis),  catering en dagvoorzitter is geregeld. Input van Patrick Vader en NOCNSF 

ontvangen. Uitnodiging met agenda opstellen en begin januari verzenden. Tijdens bestuurlijk overleg op 15 

december wordt de inhoud besproken met de wethouder. De organisatiecommissie komt bij elkaar om het 

verder uit te werken.  

8.4 Covid-gelden 

De Gemeente heeft subsidie aangevraagd om de exploitant van het  zwembad Optisport financieel te 

ondersteunen. Optisport ontvangt dit geld rechtstreeks. Voor verenigingen zijn er andere regelingen om 

tegemoetkoming aan te vragen voor het wel moeten doorbetalen van huur, maar geen gebruik kunnen maken 

van het bad.   

 

 



8.5 Stand van zaken tennis 

De infrastructuur op Baskenburg is opnieuw punt van onderzoek. Dit betekent dat de besluitvorming op de 

lange baan wordt geschoven. De tennisverenigingen komen hierdoor in de knel met het fusieproces. De 

Gemeente is hiervan door hen op de hoogte gesteld. De heer Zijlstra stelt voor vanuit de sportraad hierover 

een brief te sturen aan de Gemeenteraad om de zorgen van de tennisverenigingen te onderschrijven. In 

bestuurlijk overleg zal worden besproken over het adviseren van het College hierover.  

8.6 InVlissingen 

Er is een mail opgesteld over de mogelijkheid voor sportaanbieders om contactgegevens en informatie te 

vermelden op de site van InVlissingen. Mevrouw van de Ketterij mailt het bericht naar de leden en deze wordt 

doorgezet naar de sportaanbieders. Voor het maken van een filmpje is geld beschikbaar vanuit het 

Sportakkoord. Afstemming met andere partijen die ook een dergelijk initiatief willen opzetten is wenselijk. 

8.7 Nollebos 

In het conceptplan van mevrouw van de Ketterij worden de zinnen over bodembedekking (grind en zachte 

ondergrond) aangepast zodat duidelijk is dat dit het asfalt vervangt. Teksten kort en bondig maken, meest 

recente overzichtskaart gebruiken. Een advies is om naast het voorstel ook een digitaal sfeerbeeld te 

realiseren om het nog beter te visualiseren.  Advies is om ook te laten zien welke partijen hebben bijgedragen 

aan de totstandkoming van dit voorstel. Nog eens kritisch kijken naar het aantal afbeeldingen in het voorstel 

en deze in mindering brengen. 

8.8 Bestuurlijk overleg 15 december 

Dit zal plaatsvinden met mevrouw Vader. Zij vervangt de heer Reijnierse.  

8.9 Beleidsplan 2021-2023    

De heer Maljaars mailt het plan naar de leden van de sportraad. Deze week kunnen nog aanvullingen worden 

doorgegeven aan de heer Stroo. Daarmee is het plan definitief vastgesteld.  

8.10 Sportakkoord 

Er is een zeer ruim budget voor 2022. Dit is onder andere ontstaan doordat een aantal activiteiten zijn 

uitgesteld i.v.m. COVID-19. Hoe en wie bepaalt welke activiteit in aanmerking komt voor het budget van het 

Sportakkoord? Er is gekeken welke basisactiviteiten er al lopen. Het sportakkoord is voor iedereen. De focus 

ligt op jeugd en sportverenigingen. Alle ideeën vanuit de sportraad en verenigingen zijn welkom en 

bespreekbaar. 

8.11 Vacature en regelgeving 

Mevrouw Brozius is bereid per 1 januari as. weer toe te treden tot de sportraad. De sportraad is hiermee 

akkoord. In principe is de Gemeente akkoord om dit als een nieuwe termijn te beschouwen.  Op het volgend 

overleg opnieuw agenderen v.w.b. de regelgeving over het maximaal aantal termijnen.  

8.12 Zaalverhuur Dit agendapunt schuift door naar januari 2022. 

8.13 Subsidies/regelgeving 

Er wordt een nieuw voorstel opgesteld. Ideeën kunnen worden aangeleverd bij de heer Stroo.  Dit wordt dan 

verder uitgewerkt. 

9  Wat verder ter tafel komt 

De heer Zijlstra stopt per 1 januari als lid van de sportraad. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. 

10. Rondvraag en sluiting 

De leden mailen ideeën over de organisatorische kant van de sportraad deze week naar de secretaris en 

voorzitter. 

 

 

 

 

 



 

Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021   

   

Agenda- 

punt   

   

Onderwerp   

   

Actie door:   

   

Gereed   

   29 maart 2021         

8.6   Voorstel regeling besteding subsidiegeld 

opstellen   

Commissie subsidie   Januari 2022   

   2 juli 2021         

4   Uitnodigen organisator Flushing Curling voor 

presentatie over evenement.   

De heer Huser   Januari 2022   

    1 november 2021        

8.7  Stagiaire Daphne Mesu uitnodigen voor 

vergadering Sportraad   

De heer Huser  Januari 2022  

 6 december 2021   

8.1 ‘Berichtgeving tegemoetkoming COVID gelden’ 

delen op Facebookpagina Sportraad 

Mevrouw van de Ketterij  

8.1 Presentatie buurtteams agenderen op agenda 

maart 2022 

De heer Huser Maart 2022 

8.3 Organisatie sportcafé  

Inhoud bespreken tijdens bestuurlijk overleg 

Organisatiecommissie 

De heren Stroo en Huser 

 

15 december 2021 

8.5 Ondersteuning tennisverenigingen door 

Sportraad bespreken in bestuurlijk overleg   

De heren Stroo en Huser 15 december 2021 

8.6 Vermelding InVlissingen: 

-mail sturen aan leden Sportraad 

-mail versturen in de secties 

 

Mevrouw van de Ketterij 

Allen 

 

8.7 Nollebos conceptplan aanpassen Mevrouw van de Ketterij  

8.9 Beleidsplan 2022-2023 opmerkingen naar de heer 

Maljaars sturen 

Allen 10 december 2021 

8.11 Regelgeving termijn zitting sportraad agenderen  De heer Huser Januari 2022 

8.13 Plan regelgeving subsidies: 

-ideeën aanleveren 

-plan opstellen 

 

Allen 

Subsidiecommissie 

 

10 Ideeën organisatie sportraad aanleveren bij de 

heer Stroo 

Allen  

    

  


