
Verslag vergadering Sportraad 17 januari 2022 

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 A. van den Beld (adviseur Sportraad), de heer H. van Rooijen (lid), mevrouw M. Brozius (lid) en mevrouw M. 

van Kleven (lid en notulist).  

1. Opening  De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan mevrouw Brozius. Zij zal 

binnenkort opnieuw benoemd worden als lid van de sportraad.  

2.  Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld.  

3. Inspraak  Er is geen inspraak. 

4. Verslag- en actielijst 6 december 2021 

Inhoudelijk: Mevrouw Vader moet zijn mevrouw Verhage aanpassen in de verslagen van 1 november en  

6 december 2021.  

N.a.v.: Dinsdag 18 januari heeft de heer Stroo een gesprek met de heer Vos over het streefbeeld Nollebos.  
Doel is om afspraken te maken hoe de communicatie met de nieuwe projectleider gaat verlopen.  
 

5. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 

6. Ingekomen en uitgaande stukken Er zijn geen inkomende en uitgaande stukken 

7. Acties en adviezen  Er zijn geen acties en adviezen 

8. Bestuurlijke zaken/commissies 

8.1 Bestuurlijke zaken/commissies 

Het voorstel voor de verdeling van de commissies wordt akkoord bevonden en is als volgt. 
-DB     De heren Stroo en Huser 

-Financieel/Subsidies/Beleidsregel 23  De heren Stroo, Huser en Maljaars 

-Huldiging/Sportcafé Mevrouw van de Ketterij, Brozius en van Kleven, de heer van Rooijen 

-Sportakkoord    De heren Maljaars en Huser en mevrouw van de Ketterij 

-Communicatie (o.a. website) Mevrouw van de Ketterij en van Kleven, de heren van Rooijen en Huser 

-Nollebos/Boulevard/Ongeorganiseerde Sport Mevrouw van de Ketterij en de heer Stroo 

-Reglementen/Indeling/ Verordening Sportraad/Vacature De heren Huser, Maljaars en Stroo 

-Accommodatieplan    Mevrouw Brozius, de heren van Rooijen en Maljaars 

8.2 Stand van zaken secties 

Bij DZK is de heer Bergmans bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen.  

8.3 Sportcafé 

Voor donderdag as. mailen de leden hun visie op het politieke sportcafé naar de voorzitter. 

De commissie stelt donderdag as. een voorstel op voor de Sportraad en bespreekt dit ook met de wethouder. 

8.4 Stand van zaken tennis 

De gemeente voert momenteel gesprekken met alle tennisverenigingen inzake Baskenburg. Zowel gezamenlijk 

als individueel. Daarna gaat er een ambtelijk voorstel naar het College, zodat deze een keuze kan maken.  

8.5 Openstaande vacatures 

Dit onderwerp wordt meegenomen in de commissie die zich bezighoudt met de aanpassing van de verordening 

en het reglement. Ideeën zijn welkom. Ook ideeën hoe taken anders verdeeld zouden kunnen worden binnen 

de sportraad zijn welkom. 

8.6 Verordening, 8.7 Sportakkoord, 8.8 Zaalverhuur  en 8.9 Accommodatie   

Deze onderwerpen worden besproken in de betreffende commissies. Terugkoppeling naar de Sportraad volgt. 

8.10 Bestuurlijk overleg 15 dec. 2021 

In het overleg is gesproken over wens voor een calisthenics faciliteit. De wethouder heeft aangegeven dat het 

voorstel over het Nollebos direct aan de projectleider kan worden aangeboden.  

9. Wat verder ter tafel komt Er zijn geen onderwerpen te bespreken. 

10. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Volgende vergadering is op 7 februari as.  



Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2020-2021   

   

Agenda- 

punt   

   

Onderwerp   

   

Actie door:   

   

Gereed   

   29 maart 2021         

8.6   Voorstel regeling besteding subsidiegeld 

opstellen   

Commissie subsidie   24 januari 2022   

   2 juli 2021         

   1 november 2021        

8.7  Stagiaire Daphne Mesu uitnodigen voor 

vergadering Sportraad   

De heer Huser  Maart 2022  

 6 december 2021   

8.1 Presentatie buurtteams agenderen op agenda 

maart 2022 

De heer Huser Maart 2022 

 17 januari 2022   

4 Naamsvermelding ‘mevrouw Vader’ wijzigen in 

‘Verhage’ in verslag 1 nov. en 6 dec. 2021 

Mevrouw van Kleven Januari 2022 

8.3 Leden mailen hun visie op het Sportcafe naar de 

voorzitter 

Allen Voor 20 februari 2022 

8.5 Ideeën invulling vacatures en taakverdeling 

Sportraad kunnen worden ingediend bij de 

commissie RISVSV 

Allen  

  


