
Verslag vergadering Sportraad 23 mei 2022 

Locatie: Vredehoflaan 950 Vlissingen 

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

Ketterij (lid), de heer A. van den Beld (adviseur Sportraad), de heer H. van Rooijen (lid)de 

heer R. Maljaars (lid), mevrouw M. Brozius (lid) de heer S. Ben Sellam en mevrouw M. van 

Kleven (lid en notulist). 

Gasten: de heer A. Soplantila, mevrouw F. Oreel (PvdA) 

Afwezig:  

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering. Het nieuwe College is gevormd. De wethouder sport is 
de heer Coen Bertijn.  
 
2.  Vaststellen agenda  
Aan de agenda wordt toegevoegd  
svz zaalverhuur Oost Souburg.  
Zeeland Beach Classic 
Opening aanpassing Atlas 
Overleg wethouder Sport Coen Bertijn 
 
3. Inspraak 
Er is geen inspraak. 
 
4. Verslag- en actielijst 4 april 2022 
De volgende vergadering is 8 juli. 
Inhoudelijk: 3.Inspraak 'prestatie' moet zijn 'presentatie'. 
 
5. Mededelingen  
De heer Huser plant een bestuurlijk overleg met de nieuwe wethouder.  
 
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 Voordracht openstaande vacature 
Salim Ben Sellam wordt voorgedragen. De Sportraad is akkoord met zijn benoeming. 
8.2 Stand van Zaken Secties 
Er wordt nog overlegd over de problemen rondom het opruimen in de Combinatie 
8.3 Organisatie Sportcafé 
Commissie komt 30 mei bijeen voor verder organisatie. Datum Sportcafe woensdag  
6 juli mits de wethouder beschibaar is. De heer Stroo sluit dit kort met de griffier.  
8.4 Indeling secties 



Het voorstel met aanpassingen van de indeling wordt besproken. Er zullen nog enkele 
aanpassingen plaatsvinden. Mevrouw van de Ketterij past dit aan en mailt de lijst naar de 
leden.  (verdeling noemen in notulen.) 
8.5 Update Baskensburg-West 
TC Souburg wil niet mee naar Baskenburg-West. In de raad wordt besproken of het verzoek 
om de erfpacht te verlengen kan worden toegekend. 
Voorstel grondexploitatie en financien wordt in november in de raad verwacht.  
Verkeersonderzoek is afgerond en zal besproken worden in de raad.  
8.6 Subsidies 
Sportschooldagen, 1-3 juni 2022: is akkoord  
Schoolkorfbal: is akkoord 
8.7 Website 
Wordt besproken in het eerstvolgend bestuurlijk overleg met nieuwe wethouder 
Sport.Promofilm is in de maak. Financien zijn nog niet rond.  
8.8 Overleg voetbalverenigingen Irislaan/KNVB  
In verband met de behoefte aan meer trainingsvelden zijn cijfers van de afeling 
accommodatiezaken van de KNVB ontvangen en ter controle gedeeld met de verenigingen.  
8.9 BC de Astroiden 
Willen een VOG-beleid realiseren en een vertrouwenspersoon aanstellen. Hiervoor zijn ze op 
zoek naar al aanwezige kennis bij andere verenigingen. DIOS heeft dit al op orde. De heer 
Stroo informeert BC de Astroiden. 
8.10 Turnschool Zeeland 
Ingekomen brief, zaal is aangepast naar wensen die afgestemd zijn op huidige niveau van 
turners. Willen graag eigen zaal 800m2 behouden waarin toestellen kunnen blijven staan. 
Mevrouw Brozius neemt contact op met de Turnschool. 
8.11 Project verlichting 
Bestek is ontvangen, Gemeente gaat aanbesteding doen. De Sportraad volgt de 
ontwikkelingen. 
8.12 Inspiratieavond Rabobank 
Mevrouw van de Ketterij en de heer Huser hebben deze avond bijgewoond. De spreker op 
deze avond, Robbert de Leeuw, is misschien een optie om uit te nodigen voor een 
toekomstig sportcafe.  
8.13 Bijeenkomst Sportraden Zeeland/Zuid Holland 
De heer Stroo heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Er is o.a. gesproken over de komende 
sportwet. Iedere gemeente moet ervoor zorgen dat iedere inwoner kan sporten. Er wordt 
vanuit NOCNSFeen landelijke klankbordgroep van sportraden opgericht. De heer Stroo heeft 
zich hiervoor aangemeld.  
8.14 Voorstel vergaderdata seizoen 2022/2023    
29 Augustus wordt 5 september. Er komt nog een extra datum in mei/juni. Nieuw voorstel 
volgt.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
9. Wat verder ter tafel komt  
9.1 Svz zaalverhuur Oost Souburg 
Verenigingen gaan binnen een maand hun wensen voor het nieuwe winterseizoen opgeven 
bij de Gemeente. Men verwacht knelpunten in de beschikbare hoeveelheid accommodaties 
versus de wensen van de verenigingen. De rol van de Sportraad is om de Gemeente te 



adviseren bij knelpunten. De heer van Rooijen houdt de Sportraad op de hoogte. Dit 
agendapunt komt terug op de volgende vergadering van de Sportraad. 
9.2 Zeeland Beach Classic 7 tm 12 juni  
De sectie-vertegenwoordiger en de voorzitter zijn voornemens te gaan kijken op enig 
moment. Tijdens dit toernooi samenkomen met de volleybalverenigingen VVS en Ardito over 
mogelijk spinn-off van het volleybalkampioenschap. De heer Stroo initieert dit.  
9.3 Opening aanpassing Atlas 
Opening zal plaatsvinden door wethouder Welzijn. Waarom niet wethouder Sport? 
Waarschijnlijk heeft e.e.a. met beschikbaarheid van de wethouders te maken. Sportraad is 
ook niet uitgenodigd voor de opening. 
9.4 Overleg wethouder Sport Coen Bertijn 
Punten kunnen door de Sportraadleden worden aangeleverd bij de heer Huser. Datum 
wordt nog vastgesteld.  
9.5 Op locatie vergaderen 
Voorstel is om weer op locatie te gaan vergaderen. Mevrouw Brozius vraagt na bij Dios om 
op 5 oktober daar te vergaderen. Mevrouw van Kleven vraagt zwembad voor december.  
 
10. Rondvraag 
Volgend overleg is tevens afsluiting seizoen. De heer Huser informeert bij de Panta Rhei.  
 
11. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie -en afsprakenlijst Sportraad 2021-2022   

   

Agenda- 

punt   

   

Onderwerp   

   

Actie door:   

   

Gereed   

 6 december 2021   

8.1 Presentatie buurtteams agenderen op 

agenda april 2022 
De heer Huser najaar 2022 

 17 januari 2022   

8.5 Ideeën invulling vacatures en taakverdeling 

Sportraad kunnen worden ingediend bij de 

commissie RISVSV 

Allen  

 7 maart 2022   

 

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  

 

   5 mei 2022   

    

    

    

 


