
Verslag vergadering Sportraad 8 juli 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, de heer Bour 

(Coordinator sportstimulering Gemeente Vlissingen) 

Gasten: de heer C. Bertijn (wethouder Sport), de heer A. Soplantila 

Afwezig: mevrouw M. van Kleven (lid en notulist). 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe wethouder sport de heer Bertijn van 
harte welkom. 
 
2.  Vaststellen agenda  
Toevoegen het Sportdebat. 
 
3. Inspraak 
Er is geen inspraak. 
 
4. Verslag- en actielijst 23 mei 2022 
Het verslag en de actielijst worden doorgenomen. 
Punt 8.12 toevoegen dat de heer Stroo ook aanwezig was. 
 
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 Algemene huurvoorwaarden 
Vraag is om een proef te doen met de zalen met de beheerders. De vraag is om een proef te 
doen om 1 sporthal open te houden in de vakantieperiode zodat verenigingen op hoog 
niveau in augustus kunnen trainen. 
Er wordt een gesprek aangevraagd met mevrouw Tange, leidinggevende van de beheerders. 
De heer Sellam geeft aan dat de voorbereiding van Groene Ster in gevaar komt en ook heeft 
de basketbal last van de zomerstop. Actiepunt voor de volgende vergadering. 
8.2 Openstaande vacature 
De vacature voor sectie 7 (dans/fitness/yoga/wandel) wordt opengezet. 
 
 



8.3 Stand van zaken secties 
Bij de zalen is er veel vandalisme geweest. 
Alle ouders en kinderen hebben een brief hierover gehad. 
8.4 Indeling secties 
Mevrouw van de Ketterij heeft een opzet gemaakt voor een indeling. 
Sectie 8 van de ongeorganiseerde sporters wordt vertegenwoordigd door Mevrouw van de 
Ketterij. 
8.5 Subsidies 
HZ Schaaktoernooi € 500.- 
Groene Ster subsidie is akkoord 
Afgesproken wordt om het proces eerder en soepeler te laten verlopen en de commissie 
wordt eerder geïnformeerd.  
8.6 Website 
Er is weinig nieuws, we lopen tegen de kosten van de website aan. 
Mevrouw van de Ketterij, de heer van den Beld en de heer Bour gaan de mogelijkheden 
bekijken. 
8.7 Turnschool Zeeland 
Mevrouw Brozius heeft een gesprek gehad. 
Ze hebben een aangetekende brief ontvangen van de Gemeente dat per 01-07-2023 het 
pand moeten verlaten. 
Ze willen een eigen onderkomen en ze willen om tafel om dit probleem op te lossen. 
Mevrouw Brozius gaat met de heer Van den Beld bespreken wat de mogelijkheden zijn. 
8.8 Project Verlichting 
Er komt een onderzoek voor de buitensportverengingen voor het verduurzamen van de 
buitsportaccommodaties. Hiervoor is een extern projectleider iemand aangetrokken die dit 
project zal leiden. 
8.9 Vergaderdata seizoen 2022/2023 
De vergadering van 2 juli wordt 7 juli. 
Voor de rest is het schema akkoord. 
Vergadering oktober onder voorbehoud bij DIOS en vergadering december zwembad 
8.10 Subsidieregel 23 
Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden met de heren Stroo, Huser en Maljaars 
Actie de heer Van den Beld 
8.11 Verordening Sportraad 
Er zijn kleine aanpassingen gedaan door de heer Van den Beld. 
Deze aanpassingen zijn akkoord voor de Sportraad. 
Dit stuk zal besproken worden in de Raad van september of oktober. 
8.12 Verlenging zittingstermijn 
Onder voorbehoud van het goedkeuren van de verordening door de Raad. 
De heer Maljaars gaat nog één termijn door. 
Mevrouw Van de Ketterij gaat ook één termijn door. 
Beide benoemingen zullen in een brief naar de verenigingen kenbaar gemaakt worden. 
De Sportraad is verheugd dat de heer Maljaars en Mevrouw van de Ketterij bereid zijn om 
nog een termijn zitting te nemen in de Sportraad. 
 
 
 



8.13 Sportakkoord 
De heer Bour geeft een toelichting op het Sportakkoord. 
Er is budget maar we missen “handjes” om het uit te voeren. 
De heer Bour zal een update maken en dit bespreken met de commissie. 
8.14 Paawenburg Sport    
De heer Maljaars en de heer Ben Salim hebben advies gegeven over de herinrichting van 
Paauwenburg 
8.15 Zaalverdeling 2022/2023   
De heer van Rooijen is bij de bijeenkomst geweest en geeft uitleg hoe dit verlopen is. 

Inmiddels hebben we een mail ontvangen die we besproken hebben tijdens de vergadering. 

Het lijkt dat sommige teams niet kunnen sporten. Partijen met dezelfde activiteit zullen gelijk 

behandeld moeten worden. 

De heer Maljaars gaat er naar kijken. 

8.16 Sportdebat 
Het sportdebat is goed verlopen. Er was veel interactie tussen publiek en de politieke 
partijen. Relatief veel ongeorganiseerde sporters waren aanwezig 
De meeste politieke partijen( 10 van de 13) waren aanwezig, opkomst verenigingen was 
matig.   
Bij een volgend debat zorgen dat de politieke partijen zelf het debat aangaan. 

Bij stellingen 2/3 partijen bij elkaar zetten zodat ze samen in debat gaan. 

 

 

9. Wat verder ter tafel komt 
Geen punten 
 

10. Rondvraag 
Volgend overleg is maandag 5 september 2022 
 
11. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actie -en afsprakenlijst Sportraad 

   

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/reglement na toestemming      

 College aanbieden aan de Raad 

 De heer van den Beld  

 

  23 mei 2022   

 9.5  Vergaderen op locatie  Allen  

  8 juli 2022   

 2.0  Inventariseren huur  De heer Stroo  05-09-2022 

 8.2  Vacature sectie 7 openstellen  De heer Huser  05-09-2022 

 8.6  Website (offerte update en beheer)  Mevrouw van de 

 Ketterij 

 

 8.10  Subsidieregel 23  De heer Van den Beld  

 8.11  Verordening Sportraad (stuk raad)  De heer Van den Beld  05-09-2022 

 8.12  Brief verenigingen voor de heer Maljaars en  

 Mevrouw van de Ketterij 

 De heer Huser  05-09-2022 

 8.13  Commissie Sportakkoord uitnodigen  De heer Bour  05-09-2022 

 8.15  Zaalverdeling seizoen 2022/2023  De heer Maljaars  05-09-2022 

    

 


