
Verslag vergadering Sportraad 5 september 2022 

Locatie: Vredehoflaan 950 Vlissingen 

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

Ketterij (lid), de heer R. Maljaars (lid), mevrouw M. Brozius (lid), de heer Bour (Coordinator 

sportstimulering Gemeente Vlissingen) 

Gasten: de heer C. Bertijn (wethouder Sport) 

Afwezig: mevrouw M. van Kleven (lid en notulist), de heer H. van Rooijen (lid), de heer A. van 

den Beld (adviseur Sportraad) 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2.  Vaststellen agenda  
Toevoegen Subsidieregel 23 en Overzicht Subsidies 
 
3. Inspraak 
Er is geen inspraak. 
 
4. Verslag- en actielijst 23 mei 2022 
Het verslag en de actielijst worden doorgenomen. 
 
 
5. Mededelingen  
Helaas heeft de heer Sellam aangegeven niet verder te gaan als lid van de Sportraad. 
De nieuwe website voor de totale sport in Vlissingen is tijdelijk op “hold” gezet. De sportraad 
geeft aan dat de wens is om een nieuwe eigen website te willen. De commissie pakt dit 
verder op samen met de heer Bour. 
Vanwege de afwezigheid van de heer Van de Beld heeft hij zijn punten als bijlage bij de 
vergadering gevoegd. 
De gemeente heeft 2 bureaus gevraagd om een offerte uit te brengen die de begeleiding van 
de aanbesteding zwembad per 1 juli 2023 zullen gaan doen . 
 
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 
Door de droogte zijn de voetbalvelden niet bespeelbaar wat grote gevolgen met zich mee 
brengt voor verenigingen. De heer Huser zal een formele brief maken voor het college. 
 



 
8.2 Openstaande vacature 
De openstaande vacatures zullen binnenkort open gezet. 
Vraag is of iedereen in zijn netwerk willen kijken voor geschikte kandidaten. 
 
8.3 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. De startbijeenkomst is op woensdag 5 oktober. 
Namens de Sportraad zullen mevrouw Brozius, de heer Huser en de heer Stroo aanwezig 
zijn. 
 
8.4 Verordening Sportraad 
De verordening Sportraad wordt goedgekeurd. 
 
8.5 Zaalverdeling 2022/2023   
De zaalverdeling voor het seizoen 2022/2023 is geregeld. 
Volgend seizoen zal de indeling opnieuw bekeken worden. 
Vraag: Tot wanneer blijft de zaal Van Duyvenvoorde open? 
 
8.6 Sportakkoord 
De heer Bour geeft een toelichting hierop en zal een overzicht van de projecten naar de 
leden sturen. 
Graag meedenken hoe de middelen ingezet kunnen worden. 
 
8.7 Tennis 
De heer Bertijn geeft een toeliching met betrekking tot stand van zaken. Er is een nieuwe 
situatie ontstaan doordat TC Souburg zich terug getrokken heeft uit de besprekingen. 
Er zal een nieuw gesprek gepland worden met de overige twee verenigingen. 
 
8.8 Nollebos 
Er is een subsidie aanvraag ingediend bij de Provincie Zeeland. 
 
8.9 Zeeuwse Sport Uitleen 
Initiatief vanuit Sport Zeeland voor het verhuren van sportmaterialen voor aangepast 
sporten, zoals sportrolstoelen. 
 
8.10 Nieuwsbrief 
Punten voor de nieuwsbrief kunnen aangedragen worden bij mevrouw Van de Ketterij. 
 
8.11 Subsidieregel 23 
We hebben een nieuw voorstel ontvangen wat beoordeeld moet worden door de 
commissie. 
 
8.12 Overzicht subsidies 
Geen vragen/opmerkingen 
De subsidie van Atlas wordt vastgesteld op € 800,- 



 
9. Wat verder ter tafel komt 
Nancy van de Ven is wereld kampioen motorcross geworden. Op de strandcross is Vlissingen 
zal ze door Msv de Uitlaat gehuldigd worden en de Gemeente/Sportraad zal hierbij 
aansluiten. 
 
10. Rondvraag 
Volgend overleg is maandag 3 oktober 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 

 7 maart 2022   

 

 8.5  Verordening/reglement na toestemming      

 College aanbieden aan de Raad 

 De heer van den Beld  

 
  8 juli 2022   

 2.0  Inventariseren huur  De heer Stroo  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 agenderen voor 

oktober 2022 

De heer Huser  05-09-2022 

 5 september 2022   

5.0 Website Sportraad Commissie 

Communicatie 

31-12-2022 

8.1 Brief naar college droogte velden De heer Huser 05-10-2022 

8.11 Beoordelen subsidieregel 23 Commissie 05-10-2022 

10.0 Sporthuldiging/Café agenderen voor 

volgende vergadering 

De heer Huser 05-10-2022 

 Huldigen Nancy van de Ven De heer Stroo 

 

05-10-2022 

 


