
Verslag vergadering Sportraad 3 oktober 2022 

Locatie: Dreessstraat 2 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), mevrouw M. van Kleven (lid en 
notulist), de heer H. van Rooijen (lid), de heer A. van den Beld (adviseur Sportraad) en de heer 
Bour (Coördinator sportstimulering Gemeente Vlissingen) 
Gasten: de heer A. Soplantila  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. We zijn te gast bij de Turnschool 
Zeeland.  
 

2. Vaststellen agenda 
‘Artikel 34 vragen van PSR aan College’ toevoegen bij punt 9. 
 

3. Inspraak 
Koos Hamels geeft een presentatie over de Turnschool en licht de situatie rondom de 
huisvesting toe.  
 

4. Verslag- en actielijst 5 september 2022 
N.a.v.  
8.5 Het College heeft nog geen defintief besluit genomen over eventuele langere openstelling 
van zaal Van Duyvenvoorde. In principe sluit de zaal op 1 januari 2023. De voorzitter van de 
Sportraad zal de wethouder Sport om een uitspraak vragen. 
8.7 Er lopen gesprekken met de tennisverenigingen en de Gemeente.  
 

5. Mededelingen   
Mevrouw van de Ketterij heeft de vergadering inzake herinrichting Boulevard bijgewoond. De 
presentatie kan tijdens de vergadering worden ingezien. Er is ook plek voorzien voor sport en 
spel. De exacte invulling hiervan is nog niet bekend.  
De heer van Rooijen meldt dat sindskort bij zaal De  Combinatie met een tijdslot wordt gewerkt. 
Dit verloopt in principe prima op enkele startproblemen na.  
 

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

7. Acties en adviezen 
Er zijn geen acties en adviezen. 
 

8. Bestuurlijke zaken/commissies 
8.1 Stand van zaken secties 
Bij de voetbal is de situatie onveranderd.  
 



8.2 Verordening Sportraad 
Staat op de actielijst, met deadline december 2022 
 
8.3 Huurvoorwaarden/brief 
Inhoudelijk geen opmerkingen. De heer Stroo maakt een afspraak met mevrouw Tange. 
Huurvoorwaarden zijn niet actueel. Dit wordt door de heer Stroo opgenomen met Verhuur om 
aan te passen.  
 

8.4 Sportakkoord 
De heer Bour licht toe. Er is een aanvraag uitgezet om het budget van 2022 mee te nemen naar 
2023. Ingediende plannen komen binnen, regulier programma op de scholen loopt. Sport en 
Gezondheid gaan één gezamenlijk overzicht maken. Veel projecten zijn in progress en worden 
nu daadwerkelijk uitgezet. Over een gezamenlijke website wordt momenteel met diverse 
partijen gesproken. 
 

8.5 Sporthuldiging/Café 
De commissie sporthuldiging/café komt volgend overleg met een voorstel voor een nieuwe 
opzet.  
 

8.6 Huldigen Nancy van der Ven 
De Sportraad mag Nancy huldigen tijdens de strandcross op 16 oktober a.s.  
De heer Maljaars zorgt voor een beeldje welke door mevrouw van de Ketterij zal worden 
uitgereikt. 
 

8.7 Besluitenlijst 
Er zal een besluitenlijst worden opgesteld welke vanaf heden zal worden bijgehouden. 
 

8.8 Nieuwsbrief 
Er is weinig input binnengekomen voor de nieuwsbrief. Na de huldiging zal deze alsnog 
opgesteld en verstuurd worden. 
 

8.9 Scholing 
Vanuit NOCNSF is er nog altijd mogelijkheid voor de bestuurleden van de Sportraad om scholing 
te volgen. Ideeën vanuit de Sportraad zijn welkom.  
 

8.10 Memo Sport en Bewegen buitenruimte 
De memo, geschreven door de heer van den Beld, vraagt aandacht om dit ondewerp meer 
integraal of stedelijk op te pakken en uit te voeren. De Sportraad zal dit memo ook bespreken 
tijdens het bestuurlijk overleg met de wethouder Sport. 
Volgende vergadering Sportraad zal de teamleider Social uitgenodigd worden.  
 

9. Wat verder ter tafel komt 
Het DB van de Sportraad heeft een gesprek  gehad met een afvaardiging van de PSR naar 
aanleiding van artikel 34 vragen. Onderwerp van gesprek was de sluiting van de Van 



Duivenvoorde sportzaal en de taak van de Sportraad naar de gemeente en de verenigingen. De 
heer Stroo  zal opnemen met de basketbalvereniging BV Souburg. 
 

10. Rondvraag 
Woensdag a.s. zal de bijeenkomst 'duurzame sportinfrastructuur' plaatsvinden. Mevrouw 
Brozius zal namens de Sportraad aanwezig zijn.  
De heer Bour meldt op verzoek van Fortis dat de staat van onderhoud van het hoofdveld slecht 
is. De Gemeente is een andere mening toegedaan. 
Er is ook een investeerder bereid om voor Fortis te investeren in een 2e zaal in De Belt. De 
Sportraad neemt deze mededelingen ter kennisgeving aan.  
De heer Bour adviseert de Sportraad om vooral gebruik te maken van de vele specialisten bij de 
Gemeente om dieper op specifieke thema’s te kunnen ingaan. (Beheer, onderhoud, subsidies, 
vergunningen, onderwijs etc.) 
 

11. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. 
Volgend overleg is 7 november 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actie -en afsprakenlijst Sportraad 

Agendapunt Onderwerp Actie door Gereed 

 6 december 2021   

8.1 Presentatie buurtteams agenderen op 
agenda december 2022 

De heer Huser December 2022 

 7 maart 2022   

8.5 Verordening/reglement na toestemming 
College aanbieden aan de Raad 

De heer van den 
Beld 

December 2022 

 5 september 2022   

5.0 Website Sportraad Commissie 
Communicatie 

31-12-2022 

8.1 Brief naar College inz. droogte 
voetbalvelden 

De heer Huser 5-10-2022 

8.11 Beoordelen subsidieregel 23 Commissie 5-10-2022 

 3 oktober 2022   

4 Uitspraak sluiten Van Duyvenvoorde 
opvragen bij wethouder 

De heer Stroo  

8.3 Gesprek met mevrouw Tange en Verhuur 
inz. Huurvoorwaarden en beheer  

De heer Stroo  

8.5 Voorstel Sporthuldiging/Café opstellen Commissie 7-11-2022 

8.6 Huldigen Nancy vd Ven 16 okt. a.s. Mevrouw van de 
Ketterij 

 

9 Contact opnemen met BV Souburg De heer Stroo  

10 Memo Sport en Bewegen buitenruimte 
bespreken in bestuurlijk overleg. 
Teamleider Social uitnodigen voor 
vergadering SR 7-11-2022 

De heren Stroo en 
Huser 
De heer Huser 

 

 
 

Besluitenlijst Sportraad 

   

   

 

 


