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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 25 juni 2009, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 

 
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 28 september 2009) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
       
2. Verslag en mededelingen  
• Verslag van 30 maart 2009 
Bij agendapunt 5 toe te voegen: De aanwezigheid van Ton Kasteleijn bij deze bijeenkomst is nu vooral 
bedoeld als kennismaking met de sportverenigingen, zodat samenwerkingsvormen kunnen groeien. 
Met in achtneming van deze aanvulling wordt het verslag vastgesteld. 
  
• Mededelingen 
Mike Oosterwaal (TV De Doordraaiers): Heeft nieuws over gescheiden inzameling van afval bij 
sportverenigingen. Wordt geagendeerd bij de rondvraag. 
 
William van Rijnsoever (OWSV Hi-Dive): De betrokken (water-)sportverenigingen zijn in overleg met 
Gemeente Houten over het thema Zwemwater in de Sportnota. Dit krijgt nog een vervolg. 
 
3. BOS/BSI-projecten Gemeente Houten  
Tot nu toe worden verschillende sportstimulerings- en ondersteuningsactiviteiten meebetaald uit de 
zogenaamde BOS/BSI-gelden. Dit betreft hier fondsen: BSI = Breedtesportstimulering, periode 2006 – 
2008 en de BOS-impuls = Buurt, Onderwijs en Sport – impuls, periode 2007 – 2010. Gemeente 
Houten heeft in de Sportnota Houten 2008 – 2015 aangegeven onderdelen van deze programma’s 
binnen de gemeentelijke begroting te willen voortzetten. Donderdag 1 juli a.s. vergadert de BOS/BSI-
begeleidingscommissie hierover. Als inbreng in dit overleg wil men ervaringen/wensen met de huidige 
projecten verzamelen. De projecten worden doorgenomen. Het volgende wordt hierover besproken: 
 
Beweegmanagement 
In dit project wordt de kwaliteit van de ruimtelijke voorzieningen voor sport en recreatie in kaart 
gebracht om daarmee aansluiting te bevorderen tussen de voorzieningen en de mogelijke gebruikers 
in het betreffende gebied. De inventarisatieactiviteiten gaven ook inzicht in de wijze waarop deze 
voorzieningen (via afdeling Groen) worden gerealiseerd en onderhouden. Geleidelijk groeit hieruit 
wederzijds begrip en overleg. 
Deze activiteiten zouden gecontinueerd moeten worden. Signaleringen vanuit de sportverenigingen 
(bijv. dat iemand verneemt dat er sprake is van het plaatsen van korfbalkorven in de openbare ruimte) 
zijn daarbij van harte welkom. 
 
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt naar de relatie gevraagd tussen deze activiteit en het 
plaatsen van sportkooien. Onder meer, omdat niet duidelijk is waardoor nu gekozen is voor voetbal en 
basketbal als de sporten die in de kooien worden ondersteund. Desgevraagd wordt toegelicht, dat bij 
de plaatsing van deze kooien nog geen sprake was van samenwerking. 
 
Trainers voor de klas (TvdK) 
Is erg succesvol, qua aanmeldingen en deelnemende sportverenigingen. Het voornaamste probleem 
was vooral om binnen de beschikbare budgetten te blijven. Alle scholen zijn met TvdK bereikt. 
Interessant was ook de samenwerking met Victum en Taurus, waardoor TvdK opgevolgd kon worden 
door resp. een korfbal- en een volleybaltournooi. 
 
TvdK wordt als een zinvolle vorm gezien om kennis te laten maken met diverse sporten. Vooral ook 
door het wegvallen van vakleerkrachten die hier een rol in hadden kunnen spelen.  
Leerlingen hebben vaak ook een ander beeld dan hoe de sport werkelijk is. Het is goed dit dan zelf te 
kunnen ervaren. O.a. Taurus bereikt met TvdK ca. 25-30 aanmeldingen van mini’s, die zich zonder 
TvdK zeker niet zomaar hadden aangemeld. 
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Kritisch punt bij dit project is het aantal beschikbare trainers/vrijwilligers. Verenigingen die al veel 
leden bereiken of een ledenstop hebben werken daarom niet aan TvdK mee (geldt o.a. voor het niet 
deelnemen van Delta Sports en SV Houten).  
Verder een aandachtspunt: stem toernooien qua tijdstip en qua doelgroep/leerjaar op elkaar af zodat 
er een zekere spreiding is! 
 
William van Rijnsoever zag in eerste instantie vanwege de veiligheidseisen bij het duiken geen 
aanknopingspunt voor een aanbod via TvdK. Op suggestie van een der aanwezigen wil hij wel 
nadenken over het aanbieden van snorkelles. 
 
Sportieve VO school 
Is eigenlijk TvdK voor het voortgezet onderwijs. De samenwerking met De Heemlanden in dit project 
werkt moeizaam. Met het Wellantcollege is wel een constructieve samenwerking. Op 22 april was er 
ook een Dag van de Sport. De uitgevoerde scan levert een goed beeld op wat jongeren leuk vinden, 
hetgeen ook weer voor het project Jeugdbehoudende Sportvereniging bruikbaar is.  
 
Algemene conclusie: mee doorgaan. 
 
Jeugdbehoudende sportvereniging 
Doel van dit project is ondersteuning aan sportverenigingen te bieden die de wat oudere jeugd willen 
vasthouden. Verenigingen beschouwen het verlies van oudere jeugdleden echter vaak als een 
natuurlijk gegeven, waar geen oplossing binnen de verenigingen voor te vinden is. Als jongeren bij 
een vereniging blijven, zo is de ervaring, dan is dat vooral in de breedtesportteams, vanwege het niet 
los willen laten van het teamverband. 
Ervaring van Sportservice Midden Nederland is, dat het aanbieden van ondersteuning vaak uitmondt 
in vragen over andere vormen van ondersteuning, met name zaken die de (kleinere) sportbonden niet 
ondersteunen. Vaak kan SMN steun bieden bij het vrijwilligersbeleid. 
 
Algemene conclusie: Project als zodanig kan worden beëindigd. Ervaringen met ondersteunings-
vragen (en budget) meenemen bij het continueren van Verenigingsondersteuning in algemene zin. 
 
Jeugsportfonds 
In 2009 is aan 15 jeugdsporters (financiële) ondersteuning verleend. Wordt als zinvol fonds ervaren, 
dat wellicht meer bekendheid zou mogen hebben. Sportservice Midden Nederland brengt het fonds 
tijdens de komende activiteitenmarkt in ieder geval ook weer onder de aandacht. 
 
Jeugdsportpas 
Succesnummer. Hoog gewaardeerd. Ingeburgerd in Houten. Er is verbetering aangebracht in de 
digitale aanmeldingsprocedure, maar vraag is nu of je daarmee voor een deel van de doelgroep geen 
extra drempel opwerpt: je moet voor aanmelding wel de beschikking hebben over een PC! 
Algemene conclusie: voortzetten! 
 
Verenigingsondersteuning 
Algemene conclusie: moet voldoende budget voor beschikbaar blijven. 
 
Sport in de Wijk 
Betreft vooral het inzetten van sport in de wijk als middel in het kader van het welzijnsbeleid. Enter 
vindt zelf dat dit project nog teveel op zichzelf heeft gestaan. De verbindingsfunctie, het in verbinding 
brengen met het bestaande sportaanbod van de sportverenigingen moet meer accent gaan krijgen. 
In dit kader moedigt Peter van der Wens de sportverenigingen omgekeerd ook aan de zoeken naar 
deze initiatieven om daarmee met sport ook zelf de wijk in te (willen) gaan. 
 
Los daarvan zullen de zomeractiviteiten bij de Rietplas, het pleinvoetbaltoernooi samen met de 
voetbalverenigingen en het Skatefestijn voortgezet worden. 
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4. Uitwerking Sportnota Houten 2008 – 2015: sportor ganisatie  
Will Mossink deelt mee, dat in het verlengde van de sportnota inmiddels invulling wordt gegeven aan 
de Houtense sportorganisatie. De komende maanden wordt een sportinformatiepunt ingericht, waar 
vragen en aanbod op sportgebied bij elkaar moeten komen en ook verder vorm gegeven moet worden 
aan het vervolg op de BOS/BSI-projecten. In het sportinformatiepunt krijgen ook de 
combinatiefunctionarissen onderwijs– sport een plaats. 
Als eerste heeft de gemeente Houten in samenwerking met Platform Sport Houten werk gemaakt van 
het werven van een Sportmakelaar, die aan het sportinformatiepunt vorm moet gaan geven. De 
werving heeft inmiddels een geschikte kandidaat opgeleverd. Binnenkort zal diens naam bekend 
worden gemaakt en zal de nieuwe sportmakelaar kennis komen maken met de sportverenigingen. 
De aanwezigen zien dit met belangstelling tegemoet. Opgemerkt wordt dat het van groot belang is dat 
de combinatiefunctionarissen goede aansluiting gaan krijgen bij de ontwikkelingen om in Houten ook 
het begrip Brede School verder in te vullen. Beaamd wordt, dat Platform Sport Houten juist vanuit 
deze invalshoek deelneemt aan de projectorganisatie die zich met de Brede School bezighoudt. 
  
 
5. Uitwerking Sportnota Houten 2008 – 2015: binnens portaccommodaties  
Will Mossink licht kort toe, dat in Houten naar aanleiding van alle recente ontwikkelingen sprake is van 
verschillende sporthallen waarover ontwikkelingen gaande zijn. (De verwachting is, dat hierover in 
september meer definitief duidelijk zal zijn): 
1. In het kader van de sportnota valt te lezen, dat er objectief gezien in Houten voldoende 

binnensportaccommodatie beschikbaar is voor alle behoeften. Omdat dit door de gebruikers niet 
zo ervaren wordt heeft Houten in de sportnota toch ook de realisatie van een extra sporthal 
opgenomen. Realisatie is in de planning van de sportnota opgenomen, de locatie is nog niet 
bekend. In de themabijeenkomst van Platform Sport Houten over dit onderwerp hebben de 
aanwezigen aangegeven, dat er behoefte is aan snelle realisatie, omdat zich inmiddels ook alweer 
nieuwe groei heeft voorgedaan (o.a. bij Victum is sprake van een recente grote ledenaanwas, 
maar ook zaalhockey vormt inmiddels een volwaardige binnensportcompetitie. 

2. In het kader van de inbreidingsbehoeften van Houten (meer woningen binnen de rondweg) wordt 
onderzocht of er woningbouw mogelijk waar Den Oord nu staat. Dit onderzoek wordt na de zomer 
afgerond. Als Den Oord voor woningbouw moet wijken, dan kan er op een andere plaats een 
vervangende sporthal verwacht worden, die beter aan de wensen van de gebruikers kan voldoen 
dan Den oord nu doet. 

3.  HV Houten had in het kader van de sportnota aangegeven zelf een handbalhal te willen bouwen. 
De gemeente heeft toegezegd aan de realisatie daarvan mee te willen werken. Dat vindt op dit 
moment ook volop plaats: HV houten is met Gemeente Houten in vergevorderd gesprek over een 
ontwerp van een volwaardige sporthal en over een geschikte locatie. 

4. In het kader van Brede School wordt voor Houten-Zuid (Hofpoort) nagedacht over samenvoeging 
tot één sporthal van de schoolgymzalen die daar nog gebouwd moeten gaan worden. Hierover is 
in de sportnota nog niets terug te lezen. Als dit uitgewerkt wordt in een volwaardige sporthal (qua 
belijningen en afmetingen) kan dit een verruiming van het aanbod betekenen. 
 

In aanvulling hierop meldt Taurus, dat er ook ontwikkelingen gaande zijn om De Kruisboog met 2/3 uit 
te breiden, om de groei van volleybal op te kunnen vangen. 
 
Voorts merkt SV Houten op, dat SV Houten bij de inventarisatie voor de sportnota ook de wens heeft 
geuit om op oud-Wulven een sporthal te plaatsen. Hierover is echter niets terug te lezen in de stukken 
die op de inventarisatie zijn gebaseerd. In de periode waarin dit ontwikkeld is is de sportnota 
verschillende keren binnen Platform Sport Houten besproken. In deze bijeenkomsten is deze wens 
van SV Houten nooit ter sprake geweest. 
 
Desgevraagd merkt Will Mossink op, dat hij zich niet kan herinneren of de ruimtebehoeften van SWOH 
(55+ sport) in het kader van de sportnota expliciet ter sprake zijn geweest. Hem is niet duidelijk of 
deze wel zijn meegenomen in het ruimtebehoefte-onderzoek (van het Mulier Instituut) waarop de 
sportnota is gebaseerd. (Betreffende documentatie omtrent de sportnota kan overigens worden 
nagelezen op: http://www.platformsporthouten.nl/Documentatie/Sportnota/Index.htm. WM). 
 
Tenslotte licht Will Mossink toe, dat ook dit jaar weer met een aantal betrokken sportverenigingen is 
gekeken of reserveringen voor zaalruimte – in afwachting van extra ruimte – efficiënter ingedeeld 
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zouden kunnen worden. Deze herverkaveling startte dit haar laat, waardoor er weinig resultaat uit kon 
komen. Opgemerkt wordt, dat het gebruik van een goed planningssysteem hierin misschien en 
belangrijke verbetering kan opleveren. Een goed planningssysteem is o.a. aanwezig bij DMO Utrecht.   
 
 
6. Uitwerking Sportnota Houten 2008 – 2015: toekoms t Se Stenen Poort / Derde locatie   
Helaas is Jaap Wijnker (HC Houten) niet aanwezig om een toelichting te geven op de laatste stand 
van zaken. Will Mossink licht daarom toe, dat de themabijeenkomsten over dit onderwerp onlangs zijn 
afgerond met een gezamenlijke visie van de sportverenigingen die belangstelling toonden voor een 
plaats op het nieuwe sportcomplex en die daar ook over hebben meegedacht en gesproken. 
Interessant in de visie is o.a. dat er ook ruimte is voor andere (zakelijke) partijen, die tevens 
interessant kunnen zijn voor de exploitatie. 
Een concept-visie is inmiddels aan de betrokken wethouders Koudijs en Kallen gepresenteerd. Het 
plan is de definitieve versie van de visie voor de zomerstop te presenteren bij het voltallige college van 
B&W en na de vakantie bij de Gemeenteraad. Daarna zal de Gemeenteraad nog moeten beslissen 
over de plaats waar een nieuw sportcomplex zou moeten komen. Op dit moment is er nog een 
gemeentelijk onderzoek gaande wat daarvoor een geschikte gebied zou kunnen zijn. Meest 
waarschijnlijke gebieden zijn nu toch wel: Meerpaal – Zuid (aan het kanaal) en Kruisboog (overzijde 
Binnenweg en langs de Kruisweg). Vanuit Platform Sport Houten is bepleit vooral een locatie te kiezen  
waar snel gebouwd kan worden om de grootste tekorten op te kunnen vangen, liefst wel in onderling 
verband met wat daarna nog verder aangevuld moet worden. 
 
Omdat sprake zou zijn van eventuele woningbouw op het huidige terrein van Delta Sports en deze 
vereniging ook meer velden gaat krijgen vraagt Cees Hogenes (Delta Sports) of er in de visie, c.q. op 
het nieuwe complex nog ruimte is voor andere belangstellende sportverenigingen. Dat is in beginsel 
wel mogelijk en de sportverenigingen zijn bij de themabijeenkomsten ook expliciet uitgenodigd hieraan 
deel te nemen als zijn  belangstelling hadden. Het is niet aan te geven wat dit zou kunnen inhouden 
voor de visie die nu ontwikkeld is en/of voor de uitwerking daarvan door de gemeente. 
 
 
7. Rondvraag  
Mike Oosterwaal (TV De Doordraaiers: Heeft rond de proef met het ophalen van plasticafval indertijd 
contact opgenomen met de gemeente. Er konden toen geen voorzieningen worden getroffen voor het 
ophalen van plastics bij de sportverenigingen. Toen de proef afliep en het gescheiden ophalen 
definitief is ingevoerd heeft hij opnieuw contact opgenomen. Hij heeft daarmee bereikt, dat 
sportverenigingen hun gescheiden ingezamelde plastics op de inzameldagen kunnen aanbieden. De 
gemeente komt het ophalen. TV De Doordraaiers en KV Victum beschikken daarvoor inmiddels over 
kliko’s. Will Mossink zal bericht verspreiden hoe andere verenigingen dit op kunnen lossen.  
 
Ton Kasteleijn (Makelaar maatschappelijke stage):  Benadrukt nogmaals, dat de Makelaar 
maatschappelijke stage er is om (bijvoorbeeld bij sportverenigingen) ideeën te verzamelen over de 
inzet van stagiaires en vervolgens ook te ondersteunen bij de uitwerking. Op de website 
www.mashouten.nl gebeurt dat onder andere al door vraag naar en aanbod van maatschappelijke 
stageplaatsen en zoekenden bij elkaar te brengen. 
De Heemlanden heeft ervoor gekozen, dat de stages pas na 16.30u kunnen worden uitgevoerd. Dat is 
lastig voor verschillende stage-adressen, maar komt voor stageplaatsen bij sport vaak juist wel goed 
uit. Ton verwacht, dat stages bij sportverenigingen daarom wel eens een ‘booming business’ zouden 
kunnen worden. Hij ziet ook manieren om zo’n stage goed in te vullen, onder andere door te werken 
met zoiets als een buddysysteem (samen met iemand snuffelen aan de sport), door inzet van 
stagiaires bij buitenschoolse opvang en/of door meer structurele organisatie van de vrijwilligers, zoals 
hij dit al met TV Doordraaiers en KV Victum heeft besproken. 
Opgemerkt wordt, dat het dan wel van belang is als de sportverenigingen en kandidaten dergelijke 
vraag en aanbod via de website zichtbaar maken. 
 
Om Ton een mogelijkheid te bieden efficiënt contact op te bouwen met de sportverenigingen wordt 
voorgesteld en besloten om vanuit Platform Sport Houten een aparte themabijeenkomst/workshop op 
te zetten voor contactpersonen van belangstellende sportverenigingen. 
Paul Voois (Sportservice Midden Nederland) vult hierop aan, dat er in dit kader ook vanuit de provincie 
nog budget beschikbaar is om hierbij te ondersteunen. Ook meldt hij, dat er aan een landelijke website 
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wordt gewerkt (www.samenlevenkunjeleren.nl). Beschikbaar foldermateriaal zal hij via het secretariaat 
Platform Sport Houten verspreiden (bij dit verslag meegestuurd. WM). 
 
Norine Maniran (SWOH): was met een informatiestand aanwezig op de (mager bezette) 
informatiemarkt bij de Appelcup en vraagt SV Houten hoe dit is ervaren.  SV Houten licht toe, dat 
onderdeel van de Appelcup niet goed uit de verf is gekomen en dat ook de organisatie daar lessen uit 
heeft getrokken voor de organisator van het volgende toernooi (Delta Sports). Als belangrijkste factor 
voor zowel een tegenvallende publieke belangstelling als deelname van organisaties en teams ziet 
men vooral de te geringe publiciteit die aan dit evenement is gegeven, in combinatie met de te late 
wijziging van het tijdstip waarop de Appelcup zou plaatsvinden. 
Desgevraagd blijft er bij sportverenigingen wel belangstelling bestaan voor deelname aan een 
dergelijke informatiemarkt. Dit in tegenstelling tot het beperkte aantal reacties om hier dit keer aan 
deel te nemen. 
 
Norine maakt tevens van de gelegenheid gebruik te herinneren aan het verzoek deel te nemen aan de 
vrijwilligersinventarisatie, die door Margreet Rijgersberg wordt gehouden. 
 
Tenslotte informeert Norine ook naar de stand van zaken rond de “Task Force 55+”. Deze vraag zal 
ter beantwoording worden voorgelegd aan Annelies Krikke (Gemeente Houten). 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 25 juni 2009 

 
Deelnemerslijst  
 
Verenigingsbesturen van:  Naam deelnemer  Functie  
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter 
KV Victum/IGCN Jiska van Veldhuizen Bestuurslid 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
SV Houten … 

… 
 

Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom 

Corine de Groot 
Voorzitter 

   
Gasten    
Stichting Enter Eddy Coutinho Directeur 
SWOH Norine Maniran Sport 55+ 
SWOH / MaS Ton Kasteleijn Makelaar MaS 
Sportservice Midden Nederland Paul Voois Jeugdsportconsulent 
   
Afmeldingen    
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder 
Gemeente Houten Annelies Krikke Beleidsmedewerker 
SWOH / Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten/penningmeester 
BC De Woodpeckers Rob van Heesch Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter 
HSSV Ton van der Ham voorzitter 
Tennisclub Atalanta Chris Driessen Voorzitter 
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Genodigde sportverenigingen, niet aanwezig,  zonder kennisgeving : 
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter 
Avond4daagse Houten   
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
Hockeyclub Houten   
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort Voorzitter 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Loopgroep Houten Gert Knoet Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt 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   

 


