
Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 14 december 2005, 19.30 – 22.00 uur

Verenigingsgebouw Handbalvereniging Houten, Stenen Poort

Verslag

1.   Opening en vaststelling van de agenda
Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst en spreekt een woord 
van dank uit aan Dick Jacobs, voorzitter van de Handbalvereniging Houten, voor de gastvrije 
ontvangst in het nieuwe verenigingsgebouw.
Aan de agenda van deze bijeenkomst wordt als tweede punt het verslag toegevoegd.

2. Verslag van de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 21 september 2005
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige bijeenkomst. Wel wordt gevraagd aan 
volgende verslagen een presentielijst toe te voegen. Aan dit verzoek wordt voldaan. Verslagen 
zullen vanaf nu ook tijdens deze bijeenkomsten worden vastgesteld.

3. Mededelingen

� Tarieven sportaccommodaties (stand van zaken)
Tijdens de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 21 september jl. was besloten Gert Wich 
(voormalig voorzitter Hockeyclub Houten) voor dit onderwerp af te vaardigen naar de vergadering 
van de Commissie Samenleving op 29 november om het standpunt van de houtense 
sportverenigingen toe te lichten. De open discussie in de Commissie Samenleving vond uiteindelijk 
onder veel belangstelling van de sportverenigingen plaats in de vergadering van 8 december. 
Binnen de commissie bestond grote eenstemmigheid over de wenselijkheid van betaalbare sport 
binnen de eigen gemeentegrenzen, ook in belang van het jeugdwelzijnsbeleid. Maar alleen al 
vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid zouden de tarieven volgens de commissieleden omlaag 
moeten, minimaal in 2006 bevroren. De wethouder gaf ook aan deze bevriezing in het college te 
willen overwegen.
Verder dan 2006 wilde en kon de commissie niet gaan, omdat dat zou gaan over financiële 
dekking die door een volgende gemeenteraad geboden moet worden.
De commissie verzocht de gemeente om Platform Sport Houten te betrekken bij het uitwerken van 
alternatieven, zoals differentiatie in piek- en daltijden en doelgroepen.    

� Meerjaren onderhoudsplanning sportaccommodaties (stand van zaken)
Op de agenda van de Commissie Samenleving stond op 8 december ook de raadsnotitie over 
meerjaren onderhoud (ook besproken bij de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 21 
september jl.). De notitie maakt voor een reeks jaren de kosten inzichtelijk van een voldoende, 
maar sober onderhoudsniveau (categorie 3) van sport-accommodaties. Elke extra wens (o.a. 
uitbreiding  van het aanbod) stijgt daarmee uit boven het huidige budget.
De commissieleden merkten op, dat een sober onderhoudsniveau ook sobere tarieven 
rechtvaardigt. Voorts werd de bespreking vooral bepaald door de aandacht die Hockeyclub Houten 
vroeg voor uitbreiding van de sportruimte. Enkele partijen hielden wethouder Strien aan diens 
eerdere toezegging om met deze nota ook in te gaan op de toekomstige ruimtebehoefte. De 
wethouder ontkende deze toezegging en gaf aan dat pas na het verschijnen van de nota 
‘inbreidingslokaties ‘ verdere stappen gemaakt kunnen worden in het proces van uitbreiding / 
verplaatsing van sportaccommodaties. .
Verschillende partijen namen de nota uiteindelijk mee terug naar hun fractie. Tijdens de 
Gemeenteraadsvergadering van 20 december jl. is de notitie vastgesteld.

De kracht van gezamenlijk optreden wordt door de aanwezige sportverenigingen unaniem 
onderkend. Hoewel specifieke belangen per vereniging anders liggen sprak men af elkaar van 
contacten met politieke partijen over de hier behandelde onderwerpen op de hoogte te houden.

4.   Sport en politiek
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Verschillende aanwezigen waren blij met de steunbetuigingen voor de sport bij de Commissie 
Samenleving. Politici hebben ook duidelijk begrip voor de sport getoond en ervaren, dat je er in de 
houtense politiek niet omheen kunt.
Men achtte de steunbetuigingen wel gemakkelijk: Hoe is het gesteld met het politiek commitment 
met de houtense sport als straks de verkiezingen zijn geweest?
Zoals al bij de agenda gesuggereerd vond men de tijd rijp voor een Politiek Sportcafé.
Voorgesteld werd dit te koppelen aan vaststelling van een intentieverklaring over de sport 
(Manifest) om de politici daar ook na de verkiezingen aan te kunnen houden.

5.   Sportinstuif/-markt
De nieuwe Rotaryclub Houten Castellum (RCHC) organiseert op 3 mei 2006 in het kader van haar 
“community services” op Sportpark De Kruisboog een sportinstuif, met de jeugd als speerpunt. Alle 
houtense sportverenigingen zijn uitgenodigd om hier hun sport te demonstreren. Commerciële 
instelling binnen Houten zijn niet uitgesloten.
Jacques Koole licht toe, dat 3 mei (vakantie) gekozen is, om niet in het vaarwater te komen van de 
eigen competities en evenementen van elke sportvereniging. Attractief presenteren van sport 
binnen Houten staat centraal. Daarom zijn geen prominente sporters uitgenodigd en verzoekt 
RCHC ook deelnemende sportverenigingen dat niet te doen. 
RCHC kan zowel van de velden als van de nieuwe sporthal gebruik maken. Tegen die tijd is ook 
de parkeerruimte klaar.
RCHC wil in januari een boekje samenstellen waarin ook de deelnemers worden vermeld. 
Sportverenigingen worden daarom verzocht hun deelname tijdig bij RCHC aan te melden.

6.   Breedtesportimpuls
Annelies Krikke(Gemeente Houten) introduceert Sportservice Midden Nederland. Deze instelling is 
vanwege de aanwezige expertise door de gemeente ingeschakeld om binnen Houten vorm te 
geven aan de Breedtesportimpuls. Als voorwaarde is gesteld, dat Sportservice dit doet in 
samenwerking met de bestaande houtense organisaties. Sportservice werkt in de verdere 
uitwerking onder meer samen met Stichting Enter.
Erik Tolboom licht toe hoe Sportservice de breedtesportimpuls vertaalt naar:
� Sportzappkaart, c.q. Jeugdsportpas
� Sport in de wijk;
� Verenigingsondersteuning.

� Jeugsportpas
Dit moet gericht zijn op het breder kennismaken van de jeugd met diverse sporten en het moet ook 
de doorstroming (‘zappen’) naar andere sporten bevorderen. Sportverenigingen op de heuvelrug 
hebben goede ervaringen met de sportpas en beginnen aan een 2e jaar. 
De kracht zit vooral in het gezamenlijk georganiseerde aanbod. 
85% van de jeugd is al bij een sportvereniging. Het gaat dus vooral om de 15% waar dat niet zo 
mee is. Men pleit ervoor de voorgestelde doelgroep van 6-10 jaar te verruimen van 6-14 jaar en 
daarnaast ook gericht aandacht te schenken aan de oudere schooljeugd (17,18 jaar).
Deelnemende sportverenigingen kunnen in verband met het (extra) beslag op vrijwilligers het beste 
een aanbod doen dat aansluit op bestaande voorzieningen. Voor een aantal sporten is dat niet 
mogelijk, een aantal kent hier al een eigen vorm voor (3x gratis meetrainen).  Een aantal 
verenigingen maakt bezwaar tegen het opleggen van drempels met het vragen van een financiële 
bijdrage.
Een aantal verenigingen wijst erop geen ruimte voor uitbreiding te hebben. Een der aanwezigen 
verzucht het zonde te vinden dat er enerzijds in Houten wachtlijsten bestaan, terwijl er anderzijds 
verenigingen zijn die nog best nieuwe (jeugd)leden kunnen opvangen: “Sporten van de jeugd is 
belangrijker dan welke sport zij doen”.

Sportservice biedt ondersteuning door:
� Het aanbod van de sportverenigingen te inventariseren (svp snel reageren!);
� Hiervan in een boekje een overzicht te bieden;
� De inschrijving van sportpashouders te organiseren.
Erik Tolboom zal nagaan hoe de verzekering van deze aspirantleden/gasten is geregeld.

� Verenigingsondersteuning
De geboden ondersteuning is voor de sportvereniging in principe gratis.
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Financiering gebeurt vanuit de subsidieaanvraag die de gemeente voor de breedtesportimpuls 
heeft gedaan, eventueel aangevuld met bijdragen vanuit de verschillende sportbonden. 
Sportservice wordt ingeschakeld voor de uitvoering en verrekent met de gemeente haar activiteiten 
is op basis van een werkplan en budget.

Sportservice kan in dat kader:
� Een Politiek Café helpen organiseren;
� Themabijeenkomsten organiseren (met/via Platform Sport Houten) (denk bijvoorbeeld aan 

thema’s als ledenwerving, behoud van vrijwilligers, drank- en horecawetgeving);
� Informatievoorziening bieden (bijv. via nieuwsbrieven of een website);
� Deskundige ondersteuning bieden bij bestuurlijke vraagstukken.

� Sport in de wijk
Voor de uitwerking van dit project wordt een projectplan gemaakt i.s.m. de Stichting Enter. Bij de 
uitvoering speelt Enter een belangrijke rol, maar worden ook de sportverenigingen nauw 
betrokken.

7.     Nationale Sportweek
In de week van 14 t/m 22 april zijn er allerlei sportactiviteiten in het kader van de Nationale 
Sportweek. Uit een rondvraag onder de aanwezige sportverenigingen blijkt, dat d 
sportverenigingen geen mogelijkheden zien om in het kader van deze week extra activiteiten te 
organiseren. Er is derhalve ook geen behoefte aan de aangeboden spandoeken.

8. Jongeren, alcoholbeleid en de rol van sportverenigingen
Door een misverstand is er vanuit Stichting Enter niemand aanwezig om aan een bespreking over 
dit onderwerp deel te nemen. Dit wordt door de aanwezigen zeer betreurd.
Delta Sports ‘95 licht aan de hand van recente eigen ervaringen op De Kruisboog toe welke 
problemen hierbij zoal aan de orde kunnen zijn.
Het heeft voorkeur hier samen met Stichting Enter een keer een afzonderlijke bijeenkomst aan te 
wijden. Delta Sports ‘95 wil nagaan of begin februari/voor het voorjaar aan een dergelijke 
bijeenkomst van Platform Sport Houten onderdak kan worden geboden.
Het door Delta Sports ‘95 naar voren gebrachte probleem kan vanzelfsprekend het beste in 
onderling overleg tussen de verschillende verenigingen rond De Kruisboog samen met de 
gemeente gezamenlijk opgelost worden.

9. Rondraag
Dick Jacobs (Handbalvereniging Houten): heeft voor belangstellenden inmiddels documentatie 
over opblaashallen beschikbaar.
Hans van de Veen (Delta Sports ’95): zoekt ervaringen van andere sportverenigingen met G-sport, 
om hier in 2007 eventueel extra aandacht aan te kunnen besteden.
Peter van de Wens (Badmintonvereniging Houten): Vraagt rond of er belangstelling bestaat voor 
een gezamenlijke huldiging van de verschillende kampioenen. Gesuggereerd wordt hiervoor 
aansluiting te zoeken bij “Sportman/vrouw van het jaar” van de OLV Broederschap. Voorts wordt 
opgemerkt, dat kampioenenhuldiging enigszins haaks staat op breedtesport, hoewel anderzijds 
kampioenen geen topsporters hoeven te zijn.
Peter van de Wens: Vraagt rond of er bij verenigingen problemen zijn rond de inzet van 
vrijwilligers. Men vindt dit wel en interessant thema om dit eens op de agenda te zetten. SWOH 
kan bemiddelen bij de inzet van vrijwilligers en zou bij deze bespreking uitgenodigd kunnen 
worden.
Peter van de Wens: Vraagt naar de belangstelling voor het thema Sport als naschoolse opvang. 
Hier reageert men vooral terughoudend op: Er zitten haken en ogen aan het betalen van 
vrijwilligers en ook voor scholen is het nog een heet hangijzer. Men stelt voor de overheidsplannen 
hierover af te wachten. Gememoreerd wordt, dat de Hockeybond  binnenkort een workshop Sport 
& Kinderopvang organiseert.

Bijlage bij Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten d.d.14 december 2005

Deelnemerslijst
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Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter
Omniver./Reddingsbrigade 
Tripduikers

Rian Hage Bestuurslid

FC. Delta Sports ‘95 Hans van de Veen Voorzitter
Judovereniging Groot Houten Joost Csik PR,marketing,sponsoring
BC Houten Peter van der Wens> Voorzitter
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter
HSV Houten Dragons Tineke Matulessy

Will Mossink
Voorzitter
TC-lid

Zwemvereniging Go Swim Yvonne van Slagmaat Bestuurslid
Hockeyclub Houten Peter van Oort Voorzitter
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Ruud de Boer Voorzitter
VC Houten Anne-Mieke Karsch Penningmeester
Tennisclub Atalanta Gerard van Oostrom Voorzitter
SV Houten Jos van Rooyen Penningmeester
HTTC Paul van Doorn Voorzitter
Korfbalver. Victum Henk Donker Bestuurslid
TV. “Doordraaiers” Meta Poeze Bestuurslid
Taurus Auke de Wit Vice-voorzitter

Gasten
voorm. Voorz. Hockeyclub 
Houten/ Woordv. bij cie 
Samenleving

Gert Wich Agendapunt 3,4

Rotaryclub Castellum Houten Jacques Koole Agendapunt 5
Sportservice Midden Nederland Erik Tolboom Agendapunt 6
Gemeente Houten Annelies Krikke q.q.

Afmeldingen
Hi-Dive William van Rijnsoever Voorzitter
Taurus Cees Lutz Voorzitter
Judovereniging Groot Houten Lykke Kluen Voorzitter
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter
Gemeente Houten Ton Strien

Netty Boon
Wethouder
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