
Verslag vergadering Sportraad 7 maart 2022 

Locatie: Vredehoflaan 950, Vlissingen en 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 M. Bour (Gemeente Vlissingen), 

Mevrouw Mesu, stagiaire Gemeente Vlissingen, mevrouw M. Brozius (lid) en mevrouw M. van Kleven (lid en 

notulist).  

Gasten: de heer J. Bottse (GroenLinks)en de heer A. Soplantila  

Afwezig: de heer H. van Rooijen (lid) 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 

2.  Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld.  

3. Inspraak Mevrouw Mesu, stagiaire Gemeente Vlissingen, is aanwezig en stelt zich voor. 

4. Verslag- en actielijst 17 januari 2022 

N.a.v. Gesprek met de heer Vos over het streefbeeld Nollebos heeft plaatsgevonden. Er komt een nieuwe 

projectleider. Zodra de naam bekend is wordt de Sportraad hierover geïnformeerd. 

 
5. Mededelingen Er is een uitnodiging van Turnschool Zeeland voor het bijwonen turnwedstrijden op 16 en 18 
april. Mevrouw Brozius zal hiernaartoe gaan.  

De voorzitter heeft gesproken met de wijkcoördinator Binnenstad inzake activiteiten voor bewoners in de 
speeltuin ‘Oude stad’.  Er komt nog een vervolggesprek. Deze activiteit is anders van opzet (besloten) dan de 
wens voor een openbaar calisthenicspark zoals eerder besproken in de Sportraad.  

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 Stand van zaken secties 

Padeltennis is een groot succes bij de tennisvereniging in Middelburg. De Sportraad heeft een vraag ontvangen 

of er in Vlissingen ook banen gerealiseerd kunnen worden. Dit is aan de tennisvereniging om te initiëren.  

De uitbetaling CTB aan voetbalverenigingen is vertraagd.  Dit wordt uiterlijk komende week geregeld. De heer 

Huser geeft aan dat de communicatie hierover voor verbetering vatbaar is.  

8.2 Sportcafé 

De politieke partijen zijn gevraagd hun standpunten te delen met de Sportraad. Deze worden gepubliceerd op 

de website van de Sportraad en in de komende nieuwsbrief wordt hierna verwezen. Zodra de coalitie gevormd 

is organiseert de Sportraad een sportdebat. 

8.3 Openstaande vacatures 

De vacature voor sectie 2 staat nog open. Er zou een geïnteresseerde zijn, maar deze heeft nog niet officieel 

gereageerd. De commissie gaat een voorstel doen over het wel of niet openzetten van sectie 7.  

8.4 Update Baskenburg West 

Voor de sport lopen momenteel gesprekken met de Gemeente en de betrokken sportverenigingen.  

8.5 Verordening/Reglement 

Artikel 6 ‘Deze aanpassing etc.’ verwijderen 

Artikel 9.5 wordt verwijderd. 

Artikel 10 toevoegen ‘en aan Gemeenteraad’ i.p.v. ‘griffie/secretariaat’. 

Overige wijzigingsvoorstellen zijn akkoord.  

De heer van den Beld laat het document checken met de afdeling juridische zaken van de Gemeente en vraagt 

daarna het College toestemming om de verordening naar de Raad te sturen.  



Reglement van orde: Artikel 7 De vicevoorzitter en de vicesecretaris moeten twee aparte personen zijn. De 

Sportraad kiest leden voor deze functies. Bepaalt moet worden of dit voor een vooraf vastgestelde termijn zal 

zijn. Mevrouw van de Ketterij is in 2021 al verkozen tot vicevoorzitter.  

8.6 Accommodatie & Zaalverhuur   

Dit punt vervalt.  

8.7 Subsidies/Subsidieregel 23 

Beleidsvoorstel aanpassing is akkoord. Het document gaat naar Raad om vast te stellen. 

Binnenkort heeft de Sportraad een afspraak met de Gemeente over de besteding van het restant van de 

subsidie. 

8.8 Communicatie/nieuwsbrief 

Eind deze week verschijnt de nieuwsbrief. Items kunnen nog uiterlijk dinsdag 8 maart worden aangeleverd bij 

mevrouw van de Ketterij. 

9. Wat verder ter tafel komt  

NOCNSF heeft de Sportraad uitgenodigd voor het bijwonen van een sportcongres op 20 mei as. in Pijnacker. 

Enkele leden zullen hierbij aanwezig zijn.  

10. Rondvraag en sluiting 

Dennis Castel heeft een offerte uitgebracht voor het updaten en beheren van de website. Deze wordt 

besproken op het volgend bestuurlijk overleg met de wethouder. 

Donderdag 10 maart is er een presentatie voor Zeeuwse Gemeentes in Goes over de resultaten van het 

Zeeuws sportakkoord en de mogelijkheden voor vervolg.  

Organisatoren kunnen nu subsidie aanvragen bij de Gemeente (via de Sportraad) en een beroep doen op het 

Sportakkoord.  De Gemeente zou graag zien dat dit of/of is, maar niet beide.  

‘Talentbooth’, faciliteren sporttalenten, wordt opgezet in de Gemeente.  

Schoolvoetbal gaat dit schooljaar plaatsvinden in april. De organisatoren stoppen ermee na 8 jaar. De 

Sportraad is voornemens ze in het zonnetje te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   

 6 december 2021   

8.1 Presentatie buurtteams agenderen op agenda 

april 2022 

De heer Huser April 2022 

 17 januari 2022   

8.5 Ideeën invulling vacatures en taakverdeling 

Sportraad kunnen worden ingediend bij de 

commissie RISVSV 

Allen  

 7 maart 2022   

 

8.3 Voorstel invulling vacature sectie 7 De heren Huser, Maljaars en 

Stroo 

 

 

8.5 Verordening/regelement na toestemming College 

aanbieden aan de Raad 

De heer van den Beld  

 

10. Offerte voor update en beheer website bespreken 

in bestuurlijk overleg  

Dagelijks bestuur  

 

 


