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Bijeenkomst van 30 maart 2009, 19.30 – 22.00 uur 
SWOH. Lorech, Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten (030 – 636 32 50) 

 
Verslag (definitief, vastgesteld tijdens de bijeenk omst van 25 juni 2009) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
Peter van der Wens opent de bijeenkomst en bedankt de SWOH voor de mogelijkheid deze 
bijeenkomst, die in het teken staat van de sportgerelateerde activiteiten van SWOH, ten huize van 
deze organisatie te kunnen laten plaatsvinden. Aan het verslag is een hand out toegevoegd van de 
verschillende presentaties die SWOH tijdens deze bijeenkomst heeft gegeven. 
       
2. Verslag en mededelingen  
• Verslag van 13 januari 2009 
Er zijn geen correcties of aanvullingen op het verslag van 13 januari 2009. 
  
• Mededelingen 
Loop door Houten: Naar aanleiding van de in het verslag van 13 januari jl. aangekondigde Appelcup 
op 13 juni is erop geattendeerd, dat op de dag ervoor, 12 juni, de Loop door Houten plaatsvindt. 
 
Eiland van Schalkwijk: Platform Sport Houten ontving een uitnodiging voor een gemeentelijke 
bijeenkomst over de toekomst van het Eiland van Schalkwijk, op maandag 20 april. De uitnodiging is 
doorgestuurd naar alle bij Platform Sport Houten bekende sportverenigingen. 
 
Sportorganisatie Houten: Enkele ontwikkelingen hieromtrent die volgen uit de uitwerking van de 
sportnota worden besproken bij agendapunt 7. 
 
3. Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten (SWOH)  
Willy Lageveen, directeur SWOH, geeft als gastvrouw van deze bijeenkomst een korte inleiding in het 
werkgebied van de SWOH, die zich -in aansluiting op de activiteiten van Enter- richt op alle inwoners 
in Houten die ouder zijn dan 23 jaar. SWOH werkt onder andere veel wijkgericht samen. 
Sport heeft volgens SWOH een preventieve functie, zowel voor betrokkenheid/participatie als voor de 
gezondheid. De sport- en bewegingsactiviteiten die SWOH sinds 30 jaar vooral voor ouderen heeft 
geïnitieerd zijn inmiddels sterk uitgebreid. Ze voorzien in een behoefte die door de sportverenigingen 
meestal niet wordt ingevuld. Sportverenigingen hebben vooral een sportaanbod in competitieverband. 
Er is daarin weinig plaats voor ouderen. 
Willy Lageveen benadrukt, dat SWOH graag met sportverenigingen wil samenwerken om in dit 
aanbod te voorzien. SWOH beoogt hierin geen functies van de sportverenigingen over te nemen. 
 
4. Bewegings- en sportactiviteiten SWOH  
Norine Maniran, medewerkster Sport 55+ bij SWOH, ondersteunt vrijwilligers bij het ontwikkelen van 
uiteenlopende activiteiten, waaronder bewegings- en sportactiviteiten. Zij wil de sportverenigingen 
graag informeren over de bestaande activiteiten en hen daar waar mogelijk ook actief bij betrekken. 
 
Norine presenteert een overzicht van sport- en bewegingsactiviteiten voor veel verschillende soorten 
sport. Ten voorbeeld laat zij de afwijkende balvorm zien waarmee Bowls wordt gespeeld. Terzijde 
merkt zij op, dat Bowls ten onrechte een verkeerd imago heeft: het wordt ook door jongeren beoefend, 
getuige ook een recent persbericht van de Nederlands kampioen Bowls, de utrechtse student Ralph 
de Rooij die Nederland mag vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen Bowls in Australië.  
 
Het blijkt, dat er in Houten in 2008 938 personen aan de verschillende sport- en bewegingsactiviteiten 
van SWOH deelnamen. Zwemmen blijkt de meest gevraagde activiteit te zijn. Daarnaast ondersteunt 
SWOH ook ongebonden sport, door onder andere wandelgroepen te initiëren/faciliteren. 
 
SWOH biedt ook Tennis aan, terwijl Tennis door ouderen ook prima bij de verenigingen kan worden 
uitgeoefend. Mike Oosterwaal  (TV De Doordraaiers) wil hierover graag met Norine in gesprek. 
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In de discussie die hierop volgt wordt duidelijk, dat het belangrijk is elkaars aanbod te kennen, zodat 
onder andere ook bekend is dat er verenigingen zijn waar ook recreantenteams mogelijk zijn. 
Het nieuwe www.sport.houtens.nl zou hiervan een overzicht geven. Deze site is nog in ontwikkeling. 
 
5. Maatschappelijke stages Houten (MaS Houten)  
Ton Kasteleijn, makelaar maatschappelijke stage, licht toe wat MaS Houten is. Hiertoe is ook een 
bijlage met de agenda meegestuurd. Kern is, dat de maatschappelijk stage in 2011 voor alle 
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs verplicht wordt. (Op De Heemlanden in 2011 ca. 500 
leerlingen). De maatschappelijke stage moet bijdragen aan de betrokkenheid bij de samenleving en 
moet de leerling een beeld geven van (vrijwilligers)werk. Ton ziet het vooral als een uitdaging om deze 
verplichting in Houten in de presentatie om te buigen naar een kans. Zijn aanwezigheid is nu vooral 
bedoeld als kennismaking met de sportverenigingen, zodat samenwerkingsvormen kunnen groeien. 
 
MaS Houten ontwikkelt een vacaturesite en een interactief platform voor de uitwisseling van informatie 
en ervaringen. De site wordt op 22 april feestelijk gelanceerd. De makelaar maatschappelijke stage is 
vooral intermediair tussen vraag en aanbod en kan meedenken over de vorm waarin een stage door 
een instantie aangeboden zou kunnen worden. 
 
Mike Oosterwaal  (TV De Doordraaiers) wil aan de hand van ervaringen met 3 stagiaires snel met Ton 
bespreken hoe dit verder in te vullen. Zijns inziens kan een maatschappelijke stage wel goed bij een 
sportvereniging gedaan worden, maar dit vereist wel, dat de vereniging dit in de organisatie van 
activiteiten ook al eerder oppakt, zodat degenen die binnen hun eigen vereniging hun stage 
willen/kunnen doen, daar voldoende voor voorbereid zijn. Dan heeft zo’n stage daarna vervolgens ook 
een spin off naar activiteiten buiten de sport. 
 
6. Vrijwilligerscentrale Houten  
Margreet Rijgersberg is coördinator van de Vrijwilligerscentrale Houten. Zij werkt nauw met MaS 
Houten samen als het gaat om vrijwilligerswerk bij jongeren. Zij ziet veel mogelijkheden om met alle 
organisaties het vrijwilligerswerk in Houten te organiseren. 
Het vrijwilligerswerk van ouderen in relatie tot sport staat nog in de kinderschoenen. Margreet wil 
weten of sportverenigingen er open voor zouden staan als mensen van buiten de sport bij hen 
vrijwilligerswerk zouden komen doen. Margreet wil vervolgens graag met de sportverenigingen 
bekijken welke taken en functies er dan mogelijk zijn. Vervolgens kan zij verschillende manieren 
aanbieden om vacatures te presenteren. 
 
Margreet vertelt, dat er daarnaast ook een talentenbank in ontwikkeling is waarop vrijwilligers hun 
eigen talenten kunnen presenteren. Dit laatste sluit beter aan bij de ervaring van Klaas Otten 
(IGCN/Victum), die constateert, dat vrijwilligerswerk beter kan worden aangepast op wat de vrijwilliger 
zelf interessant vindt. Hij vindt het moeilijk om een dergelijk aanbod in een vacaturetekst te 
omschrijven. Hij pleit ervoor vrijwilligers eerder door te sturen naar de sportverenigingen zodat een 
match tijdens een onderling gesprek tot stand komt. Sport stelt zijns inziens wel degelijk prijs op 
vrijwilligersaanbod van buiten de sport. 
 
Mike Oosterwaal spoort Margreet aan maar gewoon te beginnen met een inventarisatie: Wat zijn er 
voor vrijwilligers beschikbaar? Welke wensen liggen er bij sportverenigingen? Op welke punten kan 
dat wel/niet tot een match komen? Op den duur wordt dit een vast mechanisme: taken groeien uit en 
kunnen weer door de volgende vrijwilliger worden ingevuld. Margreet  vult deze aansporing in overleg 
met het secretariaat van Platform Sport Houten verder in.  
 
7. Uitwerking Sportnota Houten 2008 – 2015 (stand v an zaken)  
Sportorganisatie: Simon van der Linden (Gemeente Houten) vertelt, dat de uitwerking van het 
onderdeel sportorganisatie uit de sportnota goed in ontwikkeling is. De opzet van de sportorganisatie, 
de taken van de sportmakelaar en de taken van de combinatiefuncties zijn voor alle betrokken partijen 
helder en geven geen aanleiding tot verder discussie. De sportmakelaar komt eerst bij de gemeente in 
dienst. Ondertussen moet een rechtsvorm (stichting) gevonden worden die het werkgeverschap 
uitvoert. De vorm hangt samen met het idee om ook een Sport Advies Raad in te stellen. Hiervoor 
wordt misschien ook een stichting opgericht. Dit idee moet echter nog binnen Platform Sport Houten 
besproken worden. Hierbij kan ook sprake zijn van ongewenste belangenverstrengeling. 
Er komen volgens plan uiteindelijk 9,8 fte  combinatiefuncties voor de 3 velden onderwijs, cultuur en 
sport. Voor het totaal hiervan is de financiering nog niet rond. 
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Binnensportaccommodatie: In de sportnota heeft de gemeente toegezegd de realisatie van een 
handbalhal te zullen ondersteunen. HV Houten heeft inmiddels initiatief genomen tot het zelf 
realiseren van een handbalhal. Deze komt zeer waarschijnlijk op De Wetering. De gemeente is 
hierover met HV Houten in gesprek.  
Simon vult hierop aan, dat er ook een inventarisatie plaatsvindt van alle gymlokalen bij de scholen om 
nog eens goed te kunnen beoordelen aan welke ruimte behoefte is in Hofstad IV en hoie dat het beste 
gerealiseerd kan worden. 
  
Buitensport accommodaties: IN mei wordt duidelijkheid verwacht over het derde voorzieningengebied. 
Bij SV Houten wordt een kunstgrasveld aangelegd en worden ook de atletiekvoorzieningen verbeterd. 
 
Zwemwater: Het aangekondigde onderzoek over de vraag naar zwemwater in de toekomst is van start 
gegaan en wordt hopelijk voor 1 juni afgerond. Omdat extra gegevens nodig zijn, zijn er op dit moment 
nog geen conclusies te trekken. 
 
8. Rondvraag  
Eddy Heering (nu: Loop door Houten) vraagt de sportverenigingen of zij bereid zijn om deelname aan 
de Loop door Houten (12 juni) te promoten. Hij zal daartoe via het secretariaat  van Platform Sport 
Houten informatie verspreiden, die binnen de verenigingen verder kan worden verspreid.  
Margreet Rijgersberg (Vrijwilligerscentrale) biedt aan te bemiddelen bij het vinden van vrijwilligers. 
 
Paul Voois (Sportservice Midden Nederland) geeft aan, dat Sportservice een rol kan spelen bij de 
invulling van de sportmakelaar/combinatiefunctie. Verder bericht hij over een enthousiaste deelname 
aan het project Jeugdsportpas. De meeste deelnemers konden op hun eerste keus worden ingedeeld. 
Ook gaat Sportservice in het kader van het project “Sportieve VO-school” bij het Wellant-college eerst 
kijken wat leerlingen zelf willen. 
Naar aanleiding van deze berichten wordt opgemerkt dat er bij een aantal aanwezigen weinig 
(over)zicht bestaat over wat er zoal aan projecten loopt. 
 
Eddy Coutinho (nieuwe directeur van stichting Enter) ziet sport als een middel om in de wijken 
opntwikkelinge tot stand te brengen en wil graag met iedereen in gesprek hoe Enter een rol kan 
spelen in de toeleiding naar sportverenigingen. Klaas Otten (IGCN/Victum) merkt op, dat Enter en de 
sportverenigingen wel ver van elkaar vandaan zitten. Hij spoort Enter aan om in gesprek te gaan door 
zelf vooral naar de sportverenigingen toe te gaan.  
  
Jan Koudijs (wethouder Gemeente Houten) brengt groeten over van Annelies Krikke. zij herstelt van 
een auto-ongeval, maar dit verloopt goed. Zij is waarschijnlijk wel weer bij de volgende bijeenkomst. 
 
Klaas Otten (IGCN/Victum) zoekt een instantie die jeugd kan ontwikkelen voor kaderfuncties. Hij denkt 
niet aan sporttechnische, maar aan bestuurlijke kaderfuncties. Taurus en BV Badminton instrueren de 
aspirant-kaderleden zelf, de KNLTB kent het fenomeen whizzkids. 
Platform Sport Houten heeft een budget verenigingsondersteuning. Er kan een beroep worden 
gedaan op Sportservice Midden Nederland. Paul Voois  (Sportservice Midden Nederland) neemt 
contact met Klaas Otten en kijkt hoe deze behoefte verder valt in te vullen. 
 
Bram Alblas (VC Houten) informeert naar voorbereiding van de zaalindeling voor 2009 – 2010. Er is al 
een opvolgster voor Netty Boon, maar de uitnodiging voor de jaarlijkse zaalruimte 
reserveringsbijeenkomst is nog niet gesignaleerd. Simon van der Linden  (Gemeente Houten) 
informeert hiernaar en geeft antwoord via het secretariaat van Platform Sport Houten. 
 
Simon van der Linden (Gemeente Houten) vermeldt, dat er verschillende acties waren om het beheer 
en de schoonmaak van Sporthal De Molenwiek weer op orde te krijgen. De situatie is grotendeels 
genormaliseerd. Er is nog overleg over enkele langer lopende afspraken. 
Naar aanleiding hiervan vraagt Norine Marinan (SWOH) ook eens te kijken naar beschikbaarheid/ 
bereikbaarheid van een EHBO-koffer in deze sporthal. 
 
 
 
De hand out van de verschillende SWOH-bijdragen is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 30 maart 2009 

 
Deelnemerslijst  
 
Verenigingsbesturen van:  Naam deelnemer  Functie  
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham voorzitter 
Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
KV Victum/IGCN Klaas Otten Voorzitter 
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter 
   
Gasten    
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder 
Gemeente Houten Simon van der Linden Beleidsmedewerker 
Stichting Enter Eddy Coutinho 

Saif Eddine Hadir 
Directeur 
Sportmedewerker 

SWOH Willy Lageveen Directeur 
SWOH Norine Maniran Sport 55+ 
SWOH / MaS Ton Kasteleijn Makelaar MaS 
SWOH / Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator 
Sportservice Midden Nederland Paul Voois Jeugdsportconsulent 
Sportservice Midden Nederland Eddie Heerings  
Sportservice Midden Nederland Maikel Olie sportconsulent 
   
Afmeldingen    
BC De Woodpeckers Rob van Heesch Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
Reddingsbrigade Tripduikers Rian Hage  Secretaris 
SV Houten Gert Wildvank Voorzitter 
Tennisclub Atalanta Chris Driessen Voorzitter 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
Gemeente Houten Annelies Krikke Beleidsmedewerker 
   
Genodigde sportverenigingen, niet aanwezig,  zonder kennisgeving : 
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Avond4daagse Houten   
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
Hockeyclub Houten   
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter 
HTTC Henk Aanstoot Secretaris 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort Voorzitter 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Loopgroep Houten Gert Knoet Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
TC Houten  Coen Belderink Voorzitter 
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter 
Wielertourclub Houten   

 


