
Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 18 mei 2006, 19.30 – 22.00 uur

Jongerencentrum Chipolata, Hefbrug 1, Houten

Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 13 november 2006)

1. Opening en vaststelling van de agenda
Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst en bedankt Stichting Enter voor 
het beschikbaar stellen van vergaderruimte. Tevens richt hij een bijzonder woord van welkom richt aan de 
nieuwe wethouder Sport, Jan Koudijs.

2. Verslag van de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 14 december 2005
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige bijeenkomst.

3. Mededelingen
� Afscheid vertrekkende wethouder Sport, Ton Strien
Platform Sport Houten was bij de afscheidsreceptie van wethouder Ton Strien. Er is een woord van dank 
uitgesproken en een toepasselijk cadeautje overhandigd in het kader van “Fietsen met de Wethouder”, 
waaruit het Platform Sport Houten tenslotte is voortgekomen.

� Provinciaal netwerk Sportraden
Platform Sport Houten was vertegenwoordigd bij de provinciale netwerkbijeenkomst voor sportraden op 20 
april jl. Op deze bijeenkomsten wisselen sportraden ervaringen uit over het gemeentelijk sportbeleid. De 
bijeenkomst was op het Marco van Basten Sportpark te Utrecht (Oog in Al). Een bezoek aan dit sportpark 
is aan te bevelen: goed voorbeeld van onderlinge samenwerking van sportverenigingen, scholen, 
buurtwerk, kinderopvang en gemeente met efficiënt en intensief gebruik van een nieuwe 
sportaccommodatie.
Naar aanleiding hiervan wijst Jos van Rooijen (SV Houten) op de recente samenwerking tussen SV Houten 
en Atletiekvereniging Hellas op het complex van SV Houten.   

� Projectplan Verenigingsondersteuning
Eind april 2006 kwam een definitieve versie van het projectplan Verenigingsondersteuning tot stand. Een 
exemplaar hiervan was toegevoegd aan de agenda voor deze bijeenkomst.

4. Evaluatie Megasportdag
Voor dit onderwerp zijn de heren Ton Bosman en Jacques Koole (Rotaryclub Houten Castellum, RCHC) 
aanwezig. Ook de heer Jeroen Hoveling (Intersport Megastore, filiaalmanager) neemt aan de evaluatie 
deel.  RCHC benadert de deelnemende verenigingen zelf ook met een evaluatieformulier.

Een rondje (tiental verenigingen namen deel) geeft het volgende beeld:
� De meeste deelnemers zijn redelijk tot goed tevreden over het belangstellende publiek;
� Voor demonstratie van sportactiviteiten was op dit complex voldoende ruimte;
� De directe opbrengst in de vorm van nieuwe leden was matig (met uitzondering van HV Houten), maar 

“exposure” vormt in eerste instantie het grotendeels geslaagde hoofddoel;
� Verschillende verenigingen kennen wachtlijsten voor jeugd, maar hadden belangstelling van 

begeleidende ouders en wensen volgende keer benadering van bredere doelgroep;
� Bij een aantal verenigingen (Atalanta, HTTC, BV Houten) was belangstelling gering, hoofdzakelijk door 

positionering (buiten de route) en/of vanwege het mooie weer (binnenaccommodatie);
� Men miste een goede verbindingsfunctie van het binnenterrein tussen de parkeerplaats en de diverse 

locaties (bijvoorbeeld door hier de Zeskamp te plaatsen);
� Een enkeling merkte weinig van reclame-activiteit, hoewel er ruimschoots aandacht aan is gegeven.

Samenvattend kijkt men terug op een geslaagde dag. Veel mensen vonden een ingang naar de sport. 
Vergeleken bij de Megasportdagen te Groningen (1000) en Alkmaar (5000) trok deze dag een prima 
opkomst van 2500 bezoekers. Voor Intersport reden genoeg voor herhaling.

De sportverenigingen zien dit evenement als aanvulling op de bestaande voorzieningen zoals de 
Activiteitenmarkt in september en de Koninginnedag. Het tijdstip (in mei) is voor de ene vereniging 
voordelig, omdat het aansluit op het seizoen, voor de ander is september juist geschikter.
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5. Buurtsport
Peter van Vliet (Stichting Enter) licht toe vanuit welke doelstelling jeugdwerk en sportverenigingen elkaars 
activiteiten kunnen versterken:
Stichting Enter wil vooral jongeren bereiken die geen lid zijn van een sportverenigingen en wil voor hen de 
drempels verlagen naar het professionele sportaanbod. Een bijzondere groep daarbinnen betreft de 
afhakende jeugd (14+). Deze jeugd heeft weinig tijd voor wekelijks trainen en competitie, maar zou wel op 
een meer vrijblijvende manier kunnen sporten.
Stichting Enter zoekt deze jongeren op (bijvoorbeeld zomers bij de Rietplas) en zoekt hiervoor 
samenwerking met de houtense sportverenigingen. Bijvoorbeeld om te ondersteunen bij clinics. Stichting 
Enter neemt voor de sportverenigingen de organisatie uit handen en kan in het kader van de BSI-subsidie 
en de BOS-impuls zorgen voor vergoeding van de kosten voor materiaal en training.

Enkele sportverenigingen (Taurus, beachvolley; SV Houten, Victum) zijn al bekend met buurtsport. In het 
algemeen staan ook de andere sportverenigingen positief tegenover een vorm van samenwerking.
Gesuggereerd wordt ook samenwerking te zoeken met “Sportieve recreatie Houten”.
SV Houten kan in de zomermaanden door tekort aan vrijwilligers juist weinig ondernemen.

Men stelt voor de scholen hierbij te betrekken en ook in de richting van naschoolse opvang dergelijke 
activiteiten uit te werken (in een binnenaccommodatie).
Tenslotte wordt Enter aangespoord vooral daarheen te gaan waar de jeugd zich bevindt (bijv. op het 
sportcomplex aan de Stenen Poort, waar men veel last heeft van onrechtmatige aanwezigheid van 
jongeren en vernieling van materiaal).

Peter van Vliet biedt aan concreter uit te werken hoe zijn aanpak eruit zou kunnen zien, welke faciliteiten hij 
hierbij kan bieden en welk beroep op ondersteuning hij hierbij wil doen. Hij zal deze uitwerking op korte 
termijn aan de sportverenigingen voorleggen. Hij nodigt geïnteresseerde sportverenigingen uit donderdag 1 
juni a.s. met Stichting Enter nader te overleggen.
Verder zal hij contact opnemen met de sportverenigingen rond de Stenen Poort.

6. Evaluatie Jeugdsportpas
Verschillende sportverenigingen (HV Houten, Taekyon, HTTC, Reddingsbrigade, Dragons, BV Houten, 
Doordraaiers) werkten mee aan het project Jeugdsportpas.

De belangstelling was goed en het leverde leden op. Dit keer was BV Houten uitschieter (15-20 nieuwe 
leden). Sportservice Midden Nederland, die dit beproefde concept in Houten toepaste, ziet lid worden niet 
zozeer als doel voor een dergelijk project. Het gaat in de eerste plaats om kennismaken. Soms is het 
oriëntatie op een tweede sport. Vaak zie je dat de sport pas 2 jaar nadien wordt opgepakt. 

Sportservice tekende uit een eigen evaluatie onder de deelnemers op, dat:
� De waardering voor dit project goed was (7,5 – 8);
� Er soms onvrede was over de capaciteit om belangstellenden bij de verenigingen op te vangen.
De betrokkenheid van de scholen bij dit project was zeer wisselend en vraagt nog aparte evaluatie. 
Wellicht kan dat ook aan de orde komen tijdens de bijeenkomst op 1 juni bij Stichting Enter?

Tenslotte zal Sportservice desgevraagd het gehanteerde vergoedingenbeleid verder verduidelijken. 

7. Accommodaties
De sportverenigingen zijn op 22 mei uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst in verband met de verhuur 
van de binnensportaccommodaties. Het is voor dit seizoen nu te laat om de gang van zaken rond de 
inschrijving en toedeling te bespreken en eventueel aan te passen. Daar is echter vanuit de 
sportverenigingen wel behoefte aan. Enerzijds worden er enkele regels (o.m. voorkeursrecht) gehanteerd, 
anderzijds wil men vanuit oorspronkelijke behoeftes en ideeën van verenigingen graag eens opnieuw naar 
de huidige verdeling kijken. Hiermee kan in samenspraak met de sportverenigingen wellicht ook verder 
vorm worden gegeven aan een efficiënter/effectiever gebruik van de beschikbare accommodaties.

Hoewel zaken ook bilateraal (tussen vereniging en gemeente) aangekaart kunnen worden dringen de 
sportverenigingen er bij de nieuwe wethouder op aan hiernaar onderzoek uit te voeren. Een onderzoek dat 
na de zomermaanden start kan tijdig resultaten opleveren voor het volgende seizoen.

8. Sportbeleid in het nieuwe collegeprogramma
De nieuwe wethouder Sport, Jan Koudijs, was zelf 10 jaar lang een fervent tafeltennisser. 
Hij draagt sport, met name voor de jeugd, een warm hart toe en ziet het als basisvoorziening.
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In het nieuwe collegeprogramma is het betaalbaar houden/maken van sport een belangrijk speerpunt. Het 
college zal in ieder geval werken aan de verlaging van de accommodatietarieven en aan een beter, 
efficiënter ruimtebeleid. Verder is een goed samenspel met het jeugdbeleid van groot belang.

Het college werkt het collegeprogramma nu uit in een actieprogramma. De wethouder nodigt de 
sportverenigingen uit hierbij inbreng te leveren. Hij zal zeker ook zelf contact zoeken met Platform Sport 
Houten. De sportverenigingen stemmen ermee in, dat Peter van der Wens en WiIll Mossink daarvoor zijn 
eerste gesprekspartner zijn.
Desgevraagd wil hij bij de volgende bijeenkomst van Platform Sport Houten graag met de 
sportverenigingen in gesprek gaan over de sportnota.

Verschillende sportverenigingen vragen aandacht van de wethouder voor de volgende zaken:
Atletiekvereniging Hellas: snel aanvullende (atletiek-)voorzieningen op  sportcomplex SV Houten.
Handbalvereniging/Honkbalvereniging: snel parkbetegeling op Stenen Poort afwikkelen.
Taurus: “sportcreatieve” oplossing voor inrichting van de openbare ruimte op De Kruisboog.
HTTC: bij tarievenbeleid ook commerciële exploitatie betrekken en tarieven van Optisport.

9. Subsidieaanvraag BOS-impuls
De aanvraag voor subsidie in het kader van de BOS-impuls is tijdens de bijeenkomst beschikbaar. 
Annelies Krikke (Gemeente Houten) en Simon Ott (Sportservice) lichten kort de 5 projecten toe die in de 
aanvraag zijn opgenomen. De komende maanden zullen deze projecten samen met de betrokken 
instanties verder uitgewerkt moeten worden. Voor een eerste bespreking hierover heeft de wethouder op 7 
juni a.s. Platform Sport Houten, scholen en welzijnsorganisaties uitgenodigd. Deze uitnodiging zal aan de 
sportverenigingen worden doorgestuurd, zodat 2 a 3 verenigingen vertegenwoordigd zijn.

10. Rondvraag
Vitamine U
Peter van der Wens (BV Houten) attendeert op VitamineU van TV Utrecht. TV Utrecht trekt met bus en 
cameraploeg langs utrechtse plaatsen om na te gaan hoe fit men is. Een sport wordt eruit gelicht door de 
dames Thea en Thea eraan mee te laten doen. Op 12 en 28 augustus is de bus in Houten. Aanmelden van 
sportinitiatieven aan Olga Boogaers (oboogaers@sportservicemiddennederland.nl ) van Sportservice 
Midden Nederland. Zij kan TV Utrecht hier dan vooraf op attenderen.

� Bewegwijzering Stenen Poort
Peter van Oort (HC Houten) vraagt aandacht voor de bewegwijzering naar beide sportcomplexen aan de 
Stenen Poort. Sinds de ondertunneling van de Rondweg ter hoogte van dit park is doorgang tussen De 
Slagen en De Poorten geblokkeerd. Het ambulanceverkeer heeft hier al ernstig hinder van gehad.

� SV Houten - FC Utrecht
Nico van Slegtenhorst (SV Houten) kondigt deze match op 18 juli a.s. aan.

� Niet-accommodatiegebonden verenigingen
Ton van der Ham (Skate- en schaatsvereniging i.o.) mist enkele niet-accommodatie-gebonden 
verenigingen (o.a. Wielersport). Het Platform is echter historisch gegroeid en is in beginsel toegankelijk 
voor alle  sportverenigingen. Will Mossink benadert hen nog eens actief voor deelname.

� Kraslotenproject
Dick Jacobs (Handbalvereniging) wil een volgende keer informatie geven over een kraslotenproject ter 
ondersteuning van een Landbouwproject. Hij geeft deze informatie schriftelijk door.

Bijlage bij:
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten

d.d.18 mei 2006

Deelnemerslijst

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie
Atletiekvereniging Hellas M.H.
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BV Houten Peter van der Wens Voorzitter
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Ruud de Boer Voorzitter
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter
Hockeyclub Houten Peter van Oort Voorzitter
Hockeyclub Houten Ronald Verheugd Zaalcie
HSV Houten Dragons Tineke Matulessy

Will Mossink
Voorzitter

HTTC Paul van Doorn Voorzitter
LTV. Doordraaiers Roel Melchers Voorzitter
Reddingsbrigade Tripduikers Jordy van de Veer
Skate- en schaatsvereniging i.o. Ton van de Ham -
SV Houten Nico van Slegtenhorst Voorzitter
SV Houten Jos van Rooijen Penningmeester
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter
Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter
Taurus Cees Lutz lid
Tennisclub Atalanta Gerard van Oostrom Voorzitter

Gasten
Rotaryclub Castellum Houten Jacques Koole Agendapunt 4
Rotaryclub Castellun Houten Ton Bosman Agendapunt 4
Intersport Megastore Jeroen Hoveling Agendapunt 4
Stichting Enter Peter van Vliet Agendapunt 5
Sportservice Midden Nederland Simon Ott Agendapunt 6
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder
Gemeente Houten Annelies Krikke q.q.

Afmeldingen
Hi-Dive Krijn Verweij
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