
Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 6 juli 2015 - concept 1  

 Platform Sport Houten 
 

Bijeenkomst van 6 juli 2015, 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten  

 
Verslag (vastgesteld bij de bijeenkomst van 28 september 2015) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens opent de vergadering en kondigt een aanpassing in de agenda aan: Agendapunt 
7 (Accommodaties. Evaluatie pilot Promotie zaalgebruik) wordt op verzoek van de PBA-delegatie na 
agendapunt 2 behandeld, zodat zij na dit punt het overleg kan verlaten. 
 
2. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 30 maart 2015: 
Ad 4. Accommodaties: Peter van der Wens attendeert op agendapunt 4 van het verslag, waarin de 
gang van zaken wordt beschreven omtrent het huren in Den Oord na gereedkomen van The Dome 
(Handbalhal). Vanuit Platform Sport Houten wordt al in het najaar 2015 een begin gemaakt met een 
inventarisatie van reserveringswensen voor alle zalen voor het nieuwe seizoen. 
Ad 9. Mededelingen: Wethouder Kees van Dalen geeft aan, dat de Sportnota niet –zoals in het 
verslag wordt vermeld- op 6 juli in concept wordt voorgelegd, maar op de agenda staat voor de 
bijeenkomst van Platform Sport Houten op 28 september a.s. Een conceptnota wordt vooraf nog met 
een aantal sportverenigingen besproken. Het streven is, dat de Sportnota in november naar de 
gemeenteraad gaat. Overigens krijgt de Sportnota de opzet van een “Sportagenda”. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Accommodaties. Evaluatie pilot Promotie zaalgebruik 
Op aandringen van de sport is vanaf 2012 bij de gemeente aangedrongen op het bevorderen van 
extra zaalgebruik in weekend en vakantieperiodes. Projectbureau Accommodaties startte hiervoor een 
pilot met het doel naast extra sportgebruik ook gebruik door andere doelgroepen te bevorderen. 
PBA heeft de pilot geëvalueerd en heeft geconcludeerd, dat de pilot tot weinig extra verhuur heeft 
geleid, ook niet bij andere doelgroepen. Resultaten wegen niet op tegen de inspanningen.  
De notitie met voorgenomen besluit om de pilot met het lage weekendtarief te beëindigen en de 
openstelling in de zomermaanden van 1 sporthal te handhaven, maar dan zonder extra korting, is voor 
een reactie naar alle sportverenigingen gestuurd.  Een aantal schriftelijke reacties is bij de notitie 
gevoegd die met de agenda is meegestuurd. De heer De Bont (PBA) corrigeert de notitie die De 
Slinger noemt als de sporthal die in de zomer open wordt gesteld. Dit moet De Molenwiek zijn. 
Desgevraagd licht de heer De Bont toe, dat er op verschillende manieren aan de openstelling 
bekendheid is gegeven, ook buiten de sportverenigingen. Deze promotie is elders ook wel opgevallen, 
maar heeft geen effect gehad. 
De aanwezigen kunnen zich vinden in het door PBA voorgenomen besluit. 
 
Desgevraagd antwoordt de heer De Bont, dat de meeste reserveringen voor het nieuwe seizoen 
inmiddels in het systeem zijn ingevoerd. Het loont z.i. de moeite na te gaan of hierin nog vacante 
momenten zijn. 
  
4. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
Op elke bijeenkomst worden bij dit agendapunt de onderwerpen gemeld waar gemeente Houten het 
presidium van Platform Sport Houten tussen twee platformbijeenkomsten over informeerde en/of bij 
betrokken heeft. In dit kader meldt het presidium:  
- CityMarketing: Gemeente heeft aangegeven met gesprekken hierover te starten. Vooralsnog geen 

aanknopingspunten voor sport genoemd. 
- Evaluatie Pilot Zomer-weekend openstelling:  Na informeren op deze agenda geplaatst. 
 
5. Convenant Sport en Alcohol 
Een groot aantal verenigingen werkt de doelstellingen van het op 18 mei jl. ondertekende convenant 
uit in eigen activiteiten. Sportpunt Houten inventariseert deze voornemens. Van 9 verenigingen zijn de 
ingevulde actielijstjes inmiddels ontvangen. In september beoordeelt Sportpunt Houten hoe hier 
samen met de GGD op kan worden ingespeeld. 
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Sportpunt Houten neemt dit onderwerp mee in een ronde langs de verenigingen voor de 
Verenigingsmonitor. Hierdoor hoopt men meer verenigingen aan te treffen die (ook) wel willen 
ondertekenen. 
 
6. Drank- en Horecawet (DHW). Handhavingsbeleid leeftijdcontrole  
Ingevolge de DHW mag alcohol alleen verstrekt worden als degene aan wie drank wordt verstrekt 
onmiskenbaar ouder is dan 18 jaar. Hierop voert de gemeente een strikt handhavingsbeleid, hoewel 
de sportvereniging bij overtreding wel een verklaring kan afgeven over de omstandigheden. 
 
Een ronde langs de sportverenigingen leert, dat verschillende verenigingen alle vrijwilligers hebben 
geïnstrueerd om bij onbekendheid van de leeftijd altijd naar een ID te vragen. Dit kan bij alle 
drankverstrekking gebeuren, maar ook wel wordt als vuistregel aangehouden om ieder die jonger lijkt 
dan 25 jaar hierom te vragen. Ook de gastteams worden over deze werkwijze geïnformeerd. 
Er wordt ook geopperd om geen alcohol te verstrekken zolang er nog jeugdteams spelen met spelers 
van 16 of 17 jaar. 
Tot slot wordt opgemerkt, dat er bij de sportverenigingen ook een draagvlak bestaat voor minder 
alcohol in de sport. 
 
7. Nieuw Houtens Initiatief Sport en Bewegen. Presentatie Jongerenwerk 
Tijdens de bijeenkomst op 25 maart over Jongeren en Sport waren ook de jongerenwerkers van Van 
Houten & Co aanwezig. Maurice Thijssen en Arnoud Knopper boden bij die gelegenheid aan ook 
sportverenigingen te kunnen adviseren over problemen binnen een jeugdteam en/of problemen met 
individuele leden. Hierover is een bericht verspreid. Verder zouden zij hierover tijdens deze 
bijeenkomst een presentatie verzorgen. Helaas moesten beiden wegens ziekte verstek laten gaan. 
Bij afmelding werd nog gewezen op inmiddels opgedane ervaringen van o.a. SV Houten en HC 
Houten. Beide verenigingen zijn echter niet aanwezig om hun ervaringen te delen. 
 
8. Sportfonds Houten 
Ervaringen eerste openstelling 2015 (april): Er zijn 3 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn 2 aanvragen 
toegekend en 1 is afgewezen. Bekendmaking vindt plaats zodra de aanvragers de toekenningen 
hebben aanvaard. 
 
Het lage aantal aanvragen roept vragen op. Sportverenigingen lichten toe, dat er niet bij elke 
openstelling een zinvol idee bij de sportverenigingen leeft om in te dienen. Bovendien moet de 
aanvraag ook iets nieuws betreffen, terwijl sportverenigingen hun handen vol hebben aan wat er al 
is/gedaan moet worden. Soms is er wel behoefte aan een duwtje in de rug, maar oordeelt de 
vereniging al gauw, dat de aanvraag te dicht aanligt tegen wat gebruikelijk is en verwacht men dat de 
aanvraag daarom niet voor een toekenning in aanmerking zal komen. 
In reactie hierop spoort Peter van der Wens verenigingen aan niet terughoudend te zijn als een 
verenigingen een duwtje in de rug kan gebruiken te zijn, maar een aanvraag in te dienen en het 
oordeel aan de toekenningscommissie over te laten.  
 
9. Mededelingen/rondvraag 
Mededelingen van de gemeente: 

- Economische zelfstandigheid: Wethouder Kees van Dalen heeft het voornemen binnenkort met 
een aantal sportverenigingen om de tafel te gaan zitten en opnieuw in kaart te brengen waar 
verenigingen voor wat betreft economische zelfstandigheid het meeste last van hebben. 

- Sluitingstijden: Marellie Schreurs meldt, dat de gemeente in gesprek is met horeca-ondernemers 
om o.a. na te gaan welke ruimte er is voor langere openstelling bij de sport. 
 

Mededelingen van de verenigingen  
- VC Houten (Baukje van Kooij): kondigt haar vertrek in oktober aan als voorzitter. 
- SSRH (Adri Abrahamse): Zoekt nog steeds nieuwe sportleiders. (zie ook: 

https://sites.google.com/site/sportieverecreatiehouten/Home/vacatures. Heeft naar aanleiding van 
de aangekondigde sluiting van Den Oord contact gezocht met Handbal Houten. In de nieuwe hal 
zou voor SSRH geen ruimte meer beschikbaar zijn. Hij maakt zich zorgen over het volgende 
seizoen. 

- HC Houten (niet aanwezig): start in september een project met langdurig werklozen. 

https://sites.google.com/site/sportieverecreatiehouten/Home/vacatures
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- De Doordraaiers (niet aanwezig) had vervelende ervaringen met de Vriendenloterij. De organisatie 
verwacht te veel van de inzet van deelnemende verenigingen. Andere sportverenigingen 
herkennen dit en gaan hier niet op in. 

- Taurus (Ronald Koekoek): Bericht over contacten inzake duurzaamheid en energie. De adviseur, 
waarvan al verschillende ideeën bij Victum zijn ingevuld, gaat naar aanleiding daarvan in gesprek 
met de gemeente over energiebesparing in gemeentelijk accommodaties. Dit kan ook 
opbrengsten voor de sport opleveren. Naar aanleiding hiervan bericht Ellen Arendse over een 
nieuwe regeling van Stichting Waarborgfonds Sport, waarmee hiervoor goedkoop geleend kan 
worden. Vanuit Platform Sport Houten wordt nagegaan of e.e.a. te bundelen valt in een 
themabijeenkomst. 
 

Mededelingen van Sportpunt Houten 

- Verenigingsmonitor: Robbert Bessems (Sportpunt Houten) deelt mee, dat druk wordt gewerkt aan 
een tweede versie van de Verenigingsmonitor. Hiermee wordt gekeken hoe de verenigingen 
ervoor staan. Conclusies worden in de tweede helft van 2015 verwacht. 

- Adres: Sportpunt Houten is per 1 juli verhuisd naar een nieuwe locatie: Randhoeve 221. Hier 
wordt bij de volgende bijeenkomst van Platform Sport Houten aandacht aan besteed. 

- Kampioenenbal: Robbert blikt terug op het goed bezochte kampioenenbal op 3 juli jl. 
 

 
10. Rondvraag 
- Will Mossink polst de belangstelling voor het ondersteuningsaanbod van enkele ondernemers die 

op 23 juni 2015 een mini-conferentie De Kracht van de Sportclub organiseerden, als aftrap voor 
een roadshow. Het betreft Le Credit Sportif, met een kassasysteem voor sportverenigingen, 
Sponsit, met ondersteuning voor sponsorwerving en ClubCollect, voor contributie inning. 
De ontvangen informatie zal hij verder verspreiden, maar de aanwezigen geven aan, dat er geen 
belangstelling voor een roadshow is, omdat aanbieders de verenigingen vaak al bijzonder goed 
weten te bereiken.  
 

 
Sluiting, om 21.15u, waarna informele afsluiting. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 6 juli 2015 
Deelnemerslijst 
 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 

HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings  Voorzitter 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 

VC Houten Bauke van Kooij Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘t Goy Michaël Hooyman Voorzitter 

Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  

   

Gasten   

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Marellie Schreurs Juridisch medewerker 

Gemeente Houten Pieter de Bont Hfd Projectbureau 
Accommodaties (PBA) 

Gemeente Houten Mariet Overeem Projectleider 

Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Jolijn Hoek – van de Giessen Combinatiefunctionaris 

   

Niet aanwezig, met kennisgeving   

Handbal Houten Dick Jacobs Voorzitter 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

HSSV Ton van der Ham Voorzitter 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp Voorzitter 

SV Houten Nico van Slegtenhorst Voorzitter 

Taekwondo vereniging Taekyon Erik Meijnders Secretaris 

   

Niet aanwezig, zonder kennisgeving  

Atilla Houten Angelique van Soest Bestuur 

Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 

BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Voorzitter 

Beach Houten Ellen de Roos 
Vincent Verhulst 

Bestuur 

Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 

Dartsvereniging Houten Ron van Swol Bestuur 

Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 

GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

TC Atalanta Sander Komijn Voorzitter 

TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 

TV De Doordraaiers Peter Hermens Voorzitter 

TV SET Adri Peek Voorzitter 

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 
 

 


