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Bijeenkomst van 22 april 2010, 19.30 – 22.00 uur 

Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 
 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 9 december 2010) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Voorzitter Peter van der Wens opent de bijeenkomst en licht toe, dat voor deze bijeenkomst ook een 
uitnodiging is gestuurd aan gebruikers van sportaccommodaties die doorgaans niet bij de 
bijeenkomsten van Platform port Houten deelnemen. Zij worden zo in de gelegenheid gesteld deel te 
nemen aan de bespreking van het onderwerp “sportaccommodaties” (agendapunt 5). In overleg met 
Gemeente Houten is afgezien van een oorspronkelijk voor 6 april 2010 door de gemeente hiervoor 
geplande bijeenkomst. Hij heet de delegatie van Gemeente Houten welkom, alsmede mw. Mieke 
Schouten (St. Huisvrouwen Gymnastiek) die aan deze uitnodiging gehoor heeft gegeven. 
 
 
2. Verslag van 22 februari 2010 
 
Er zijn twee opmerkingen bij het verslag: 
� Ledverlichting kan ook een enorme kostenbesparing voor binnensportaccommodaties opleveren. 
� Bij de presentielijst: Rob van Heesch is geen voorzitter meer van BC Woodpeckers. 
Naar aanleiding van de tweede opmerking verzoekt Peter van der Wens wijzigingen in bestuurs 
samenstelling/contactpersonen steeds per mail aan de secretaris door te geven 
(secretaris@platformsporthouten.nl). 
 
 
3. Mededelingen 

 
Norine Maniran: Kondigt een uitnodiging aan die binnenkort wordt verspreid over een lifestyle dag in 
november/december, waarbij het in het kader van gezond leven ook zal gaan om het bevorderen van 
sportdeelname. (zie ook bijlage 2 bij dit verslag voor een weergave van het Jaarcongres Sport en 
Ouderen op 2 december 2009). 
 
Robbert Bessems: Noemt een aantal activiteiten: 
� Op 26 april wordt onder de sportaanbieders een vragenlijst over sportaanbod voor 55 + verspreid. 

Hij verzoekt aan invulling hiervan mee te werken. 
� De website www.sportpunthouten.nl gaat on line, zodat informatie nu eerst in eigen kring kan 

worden beoordeeld. Hij verzoekt sportverenigingen kritisch naar de opgenomen gegevens te 
kijken en waar nodig aan te vullen. Voor publieke bekendmaking volgt op een later tijdstip nog 
afzonderlijke actie. 

� Op 28 mei kunnen belangstellende sportbestuurders van 17.00u – 21.00u in het Huis van de 
Sport in Nieuwegein (Wattbaan 31-49) het Provinciaal Sportcongres bezoeken, deelnemen aan 
workshops en daarmee kennis nemen van het ondersteuningsaanbod van Sportservice Midden 
Nederland. 

 
 
4. Task Force 55 + 
 
Om inzicht te krijgen in vraag en aanbod op het gebied van sporten en bewegen, wordt in opdracht 
van de gemeente Houten onderzocht wat ouderen op dit gebied zouden willen en wat zij 
daadwerkelijk kunnen binnen de gemeente. Zoals Robbert Bessems hiervoor al aankondigde 
ontvangen de sportaanbieders nu per mail een vragenlijst voor het onderzoeksonderdeel ‘aanbod’. De 
burgers worden (via het Burgerpanel) met een eigen vragenlijst benaderd.  
Het was eerst de bedoeling tijdens deze bijeenkomst de voortgang hiervan te bespreken, maar gezien 
de stand van het onderzoek wordt verdere bespreking doorgezet naar een volgende bijeenkomst. 
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5. Beheer en onderhoud sportaccommodaties 
(zie ook presentatie op www.platformsporthouten.nl) 

 
Gerrit Bochove (Gemeente Houten) geeft de belangrijkste resultaten weer van recent onderzoek van 
Gemeente Houten naar het onderhoud en beheer van gemeentelijke accommodaties (zowel 
sporthallen, - zalen, als sociaal-culturele ruimtes). 
Allereerst bedankt hij ieder voor medewerking aan het onderzoek. De response was goed, zij het met 
verschillen per accommodatie. Bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de locaties werden 
positief beoordeeld. Negatieve reacties waren er (niet verrassend) over de sfeer/aankleding, de 
hygiëne, het ruimtegebrek (op bepaalde uren) en de kantinevoorzieningen. Over de huurtarieven 
varieerde het oordeel tussen “niet negatief” tot “te hoog”. 
 
Hygiëne belangrijkste aandachtspunt 
Op basis van de resultaten vraagt vooral hygiëne veel aandacht. Een medewerker van de gemeente 
heeft inmiddels de specifieke opdracht extra aandacht aan het schoonmaakwerk te besteden. Dit zal 
in ieder geval tot 1 juli zo blijven. Het plan is dit ook daarna verder voort te zetten. 
Klachten over het schoonmaken kunnen  veroorzaakt worden door het niet goed uitvoeren van het 
contractueel afgesproken werk, maar het kan ook zijn dat de schoonmaker dit in een te krap bestek 
moet uitvoeren. Daarom start nieuwe schoonmaakcontracten een breed aanbestedingstraject. Hierin 
zullen vanzelfsprekend meer criteria dan de prijs maatgevend zijn. Dit traject loopt tot eind 2010. 
 
Overleg per accommodatie (maatwerk) 
Gemeente Houten heeft een begin gemaakt met maatwerk per accommodatie: met de gebruikers van 
iedere locatie afzonderlijk wordt een gezamenlijk overleg georganiseerd, waarin ook maatregelen 
worden afgesproken. Dit startte inmiddels met gebruikers van De Slinger en vindt binnenkort plaats 
voor De Molenwiek (mede door problematiek die samenhangt met het café aldaar). 
 
Klachten melden. Digitaal? 
In de bespreking hierna wordt geattendeerd op specifieke ervaringen met het schoonmaken: 
� In materiaalruimtes wordt tussen/onder toestellen niet schoongemaakt. Hiervoor moeten 

toestellen van de plaats verwijderd worden. Er is blijkbaar onvoldoende tijd voor beschikbaar. Het 
wordt ook gehinderd, doordat (inmiddels) teveel toestellen slecht geordend in een te krappe 
ruimte geplaatst worden (lijnen, schema’s voor de opstelling?). Dit doet zich zowel in de 
sporthallen als in de gymzalen voor, nadat er schoolgebruik plaats vond. 

� De (ruimte achter de) kleine zaal van Den Oord ontsnapt blijkbaar vaak aan de aandacht en is 
ronduit vies. Hier is ook het probleem, dat er voor opslag van judomatten geen goede oplossing is. 

 
Gerrit Bochove stelt voor dit type klachten mee te nemen in de maatwerkbesprekingen per zaal. Hij 
vraagt om deze ervaringen vooral ook via het klachtensysteem te (blijven) melden. Er zijn echter 
meerdere ervaringen, dat het huidige systeem niet werkt: regelmatig worden notities uit het logboek 
verwijderd en/of volgt hier geen actie op, of kan men niet vaststellen of er actie is/wordt ondernomen. 
Zaalgebruikers willen graag een logboeksysteem gebruiken, mits wel zeker is, dat er wat mee gebeurt.  
Actie: Op suggestie van de aanwezigen zal gemeente Houten nagaan of er voor het logboeksysteem 
een digitale variant kan komen, zodat meldingen per mail doorgegeven kunnen worden. 
 
Verschuivende verantwoordelijkheid 
Een ander punt dat wordt aangekaart betreft de verschuiving in het toezicht: Van een vast aanwezige 
beheerder lijkt deze verantwoordelijkheid te verschuiven richting de sportverenigingen/huurders. Maar 
trainers/begeleiders hebben daar tijdens de training geen ruimte voor of kunnen hier gewoon feitelijk  
geen zicht op houden. Niet alleen bij De Slinger, waar de entree zeer ongelukkig is door de 
combinatie met een schoolplein en fietsenstalling, maar ook bij (de ingangspartij van) gymzalen. 
Houten blijkt een van de weinige plaatsen te zijn waar accommodaties geen beheerder kennen.  
Gerrit Bochove wil dit per accommodatie graag met de gebruikers verder bespreken. 
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Sportcafés/kantines 
Ter afronding informeert Gerrit Bochove over onderzoek naar de zogenaamde sportcafés bij de 
sporthallen. Conclusie is, dat de huidige cafés niet sport-ondersteunend zijn. Daarom wordt nu 
gewerkt aan verplaatsing en invulling zoals bij de Kruisbooghal. Mango’s verplaatst daarom naar Het 
Rond. Met De Wieck speelt een juridische procedure. Uitspraak wordt op 19 mei a.s.  verwacht. 
 
 
6. Toekomst binnensportaccommodaties 

(zie ook presentatie op www.platformsporthouten.nl) 
 

Mathijs van de Heuvel geeft een toelichting op de conclusies uit onderzoek naar de toekomst van de 
binnensportaccommodaties. Het onderzoek zou oorspronkelijk beperkt worden tot Houten-Noord, 
maar er is uiteindelijk voor heel Houten in onderlinge samenhang naar alle beschikbare/gewenste 
sportaccommodatie gekeken. 
 
Dagbezetting voorwaarde voor voorzieningen 
Een zeer kritisch punt voor de beoordeling van uitbreiding van sportaccommodaties is vooral de 
dagbezetting. Zonder bijv. het medegebruik door scholen is een sportvoorziening niet rendabel te 
maken. Ontwikkelingen zullen zich dus vooral richten op situaties waarin dagbezetting verzekerd is. 
Daarnaast ie het belangrijk, dat er ook een goede onderbouwing is voor het te verwachten gebruik van 
alle bestaande en extra voorzieningen. Een schrikbeeld voor veel gemeentes is nu al, dat 
accommodaties zijn neergezet op basis van te optimistische prognoses.  
Het is belangrijk om er hierbij rekening mee te houden, dat groeiende ruimtebehoefte van de ene 
sportvereniging als gevolg van ledenaanwas krimp in ledenaantal bij anderen kan veroorzaken, 
waardoor de totale ruimtebehoefte in Houten niet toeneemt. Anders ligt dat natuurlijk als de 
ruimtebehoefte van een sportverenging toeneemt door promotie naar een hogere divisie en daardoor 
andere trainings- en competitievoorwaarden ontstaan (zoals bijv. bij Taurus, maar ook bij BC 
Woodpeckers). 
Verder wordt opgemerkt, dat voor het overdags gebruik ook naar andere potentiële gebruikers 
gekeken moet worden: er is een groeiende groep 55+/65+-sporters waarvan de ruimtebehoefte toe 
gaat nemen. Vraag is wel in hoeverre dit betalende gebruikers zullen zijn.  
 
Mathijs gaat vervolgens in op een aantal ontwikkelingen die uit het onderzoek volgen. Op deze 
ontwikkelingen vindt uitwerking plaats. Er moet echter over evt. voorstellen nog wel door het nieuwe 
college en de nieuwe gemeenteraad besloten worden. 
 
- Uitbreiding Kruisbooghal 
Door de komst van de VMBO-school naar De Kruisboog is er voldoende dagbezetting om -mede gelet 
op de uitbreidingsbehoefte van Taurus- sporthal De Kruisboog verder uit te breiden. Er bestaat zo 
dekking voor uitbreiding met 2/3 sporthal. Hiervoor worden nu plannen ontwikkeld. 
Actie: Desgevraagd zal ook worden uitgezocht welke voordelen het oplevert om een grotere 
uitbreiding te realiseren waarmee ook andere ruimtebehoeften gelijk bediend zouden kunnen worden 
en of dit ruimtelijk te verwezenlijken zou zijn. 
 
- Brede school Hofstad IV; sporthal / Behoefte basketbal aan ruimere faciliteiten 
Ook rond de nieuw te bouwen brede school Hofstad IV (Houten-ZO) is er voldoende dagbezetting als 
hier een sporthalvoorziening zou worden gerealiseerd. Er is hiervoor ook door een der 
sportverenigingen (t.w. BC De Woodpeckers) een nadrukkelijk wens neergelegd, waarbij ook 
voorzieningen gewenst zijn, die in andere locaties nu niet beschikbaar zijn. 
 
Een sporthal stelt wel zo zijn eigen eisen en verder uitgezocht moet worden hoe de wensen van de 
verschillende gebruikers in bouwkundig opzicht en op de boogde locatie bij elkaar te brengen zijn.  
Aandachtspunten daarbij zijn onder andere: het hoofdzakelijk kleinschalig gebruik van scholen en 
buitenschoolse opvang enerzijds en het grootschalig avondgebruik van de sportverenigingen; 
aanrijroute en parkeervoorzieningen voor enerzijds scholen, maar anderzijds ook bezoekende teams 
voor competitie.  
Daarnaast bestaan er bij enkele sportverenigingen wensen die niet in bestaande locaties verwezenlijkt 
kunnen worden, maar bij nieuwbouw nog als optie meegenomen zouden kunnen worden, zoals 
bijvoorbeeld voldoende tribuneruimte voor belangrijke competitiewedstrijden (denk aan ruimte voor ca. 
300 personen), al dan niet incidenteel te gebruiken. Vanuit de gemeente is de wens groot om met 
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deze nieuwbouw vooral een “complete” voorziening te realiseren, geschikt voor verschillende type 
gebruikers op verschillende momenten. 
Actie: Het lijkt zinvol de invulling hiervan -net als bij de inrichting van het nieuwe sportpark op De 
Meerpaal-  met toekomstige gebruikers in een werkgroepverband verder uit te werken. Bepleit wordt 
hier niet alleen de beoogde vaste gebruikers, maar met het oog op incidenteel gebruik ook de andere 
sportverenigingen bij te betrekken (Bijv. Atilla). 
 
Zijdelings merkt Dick Jacobs hierbij nog op, dat Handbal Vereniging Houten uiteindelijk wel een 
gecombineerde accommodatie voor zaal èn veld wenselijk acht (waardoor blijven in De Slinger voor 
HV houten niet de grootste voorkeur heeft).  

 
- Nieuwbouw H. Familieschool / Vervallen Den Oord 
Met het intrekken van basketbal in een nieuwe sporthal komt er substantieel ruimte vrij in De Slinger, 
die door huidige gebruikers van andere locaties ingevuld zou kunnen worden.  
Voor gebruikers van het verouderde Den Oord zou ruimte in De Slinger, maar ook ruimte in de nieuwe 
sporthal wellicht een goed alternatief kunnen bieden, zodat de optie om Den oord op den duur te 
slopen realiseerbaar blijft, terwijl en dan wel voldoende voorzieningen in Houten-Noord blijven. 
Verschuiving naar andere locaties zou ook kunnen gelden voor gebruikers van de huidige gymzalen 
bij scholen. Hierdoor zou bij nieuwbouw voor de H. Familieschool wellicht van een gymzaal afgezien 
kunnen worden. 
 
In de discussie die hierop volgt wordt echter gepleit voor het handhaven van gymzaalruimte. Hier is 
met name voor het sportaanbod aan de jeugd op buurtniveau toch wel dringend behoefte aan. Atilla 
bedient hier bijvoorbeeld vrijwel al haar 700 (jonge) leden mee. 
 
Vervolg: input van sportverenigingen 
De door Mathijs van de Heuvel geschetste opties zullen voor de zomer verder uitgewerkt moeten 
worden om de voorzieningen die vooral voor de scholen van belang zijn tijdig te kunnen gaan bouwen. 
De komende weken wil Mathijs daarom graag via het secretariaat van Platform Sport Houten nog een 
aantal vragen aan alle sportverenigingen voorleggen.   
Klaas Otten verzoekt om de bevindingen die daaruit komen vervolgens gezamenlijk te bespreken. 
 
 
7. Zaalverhuur binnenseizoen 2010-2011 
 
Will Mossink licht toe, dat er net als in voorgaande jaren met de gebruikers van de sporthallen op 18 
maart jl. een vooroverleg heeft plaats gevonden over de zaalreservering voor het seizoen 2010/ 2011. 
Tijdens dit vooroverleg is vooruitgeblikt op te verwachten verschuivingen in ruimtebehoefte c.q. te 
verwachten reserveringen. Vervolgens is afgesproken, dat deze wensen per sporthal tussen de 
gebruikers onderling verder zou worden besproken, zodat de zaalreserveringen daar onderling op 
afgestemd kunnen worden.  
Will Mossink benadrukt dat de wensen die tijdens dit vooroverleg te sprake zijn gebracht op geen 
enkele manier gebruikte zullen worden in de reserveringsprocedure zelf. Daar moet ieder de eigen 
wensen zo volledig mogelijk opnieuw kenbaar maken. 
Eind april/begin mei zal gemeente Houten (Liduina Strubbe) bericht versturen over de gebruikelijke 
reserveringsprocedure (met het eind mei gebruikelijke gezamenlijke overleg). Eind mei moeten alle 
reserveringen voor seizoen 2010/2011 definitief zijn ingediend. 
 
 
8. De sportorganisatie: Sportpunt Houten en Sport Advies Raad 

(zie ook presentatie op www.platformsporthouten.nl) 
 
Will Mossink licht op basis van een terugblik op de geschiedenis van Platform Sport Houten het 
ontstaan toe van twee instellingen die zich recent vanuit Platform Sport Houten ontwikkelen. 
 
De ontwikkeling van Sportpunt Houten voor en door de sport in Houten is een logisch vervolg op de 
intensieve betrokkenheid van Platform Sport Houten bij de sportstimuleringsprojecten in het kader van 
BOS/BSI en de komst van (sportmakelaar en) de combinatiefuncties. Door Platform Sport Houten is 
steeds veel waarde gehecht aan meer samenhang in deze activiteiten en aan de sturende inbreng 
hierbij vanuit de sport zelf. 
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Sportpunt Houten bestaat sinds eind 2010 en fungeert inmiddels ook als werkgever voor de 
sportmakelaar. Over aanstelling van combinatiefuncties moet nog een besluit genomen worden.   
 
Het idee om in Houten ook een Sport Advies Raad in te stellen komt hoofdzakelijk voort uit het 
succes van Platform Sport Houten als gesprekspartner bij uiteenlopende beleidsontwikkelingen. 
Hierbij groeide de behoefte deze inbreng inhoudelijk beter te borgen en procedureel te stroomlijnen 
door dit onder te brengen in een officieel adviesorgaan voor de gemeente. 
Op ambtelijk niveau wordt in samenspraak met Platform Sport Houten de concepttekst voor een 
instellingsbesluit voorbereid. 
 
Over beide ontwikkelingen wordt besluitvorming pas afgerond zodra het nieuwe college zich hierover 
heeft kunnen buigen. Op 15 juni a.s. vindt nog een kennismaking/presentatie bij het college plaats. 
 
 
9. Rondvraag 
 
Robbert Bessems: verzoekt gasten voor de Giro op 9 mei tijdig door te geven. 
Norine Maniran: Vraagt aan wie wijzigingen voor de website www.sportpunthouten.nl doorgegeven 
moeten worden. Dit kan via sportmakelaar@sportpunthouten.nl. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Bijlage 1 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 22 april 2010 
 

 
Fit for Life?!  Jaarcongres Sport en Ouderen 
Woensdag, 2 december 2009 in Zeist 
 
Reden deelname: 
� Resultaten uit de Quickscan rondom sport en bewegen bij ouderen. Wie is nu precies de doelgroep? Hoe 

kunnen we beter aansluiten bij de vraag en wat voor aanbod wordt er nu gedaan? 
� Beter geïnformeerd worden over de nieuwe kijk op dit onderwerp. 
� Meer praktijkvoorbeelden zien. 
De dag bestond uit een uitgebreid programma, geleid door Tom van 't Hek, waarbij vanuit knelpunten en kansen 
(de introducerende presentaties) en aan de hand van praktijkvoorbeelden (de parallelsessies en vakinhoudelijke 
presentaties) een aanzet werd gegeven naar het toewerken naar een intentieverklaring van betrokken 
organisaties om bewegen en sport voor Ouderen structureel beter op de kaart te zetten. 
 
Knelpunten en kansen 
� Fit for Life?! 
Korte terugblik op hoe de Nederlandse editie van Fit for Life (oorspronkelijk uit Finland) gerealiseerd wordt in 
Nederland. Een voorbeeld: de Seniorengames in Zeeland, 2009. Fit for Life?! is op initiatief van de VSB fonds 
naar Nederland toe gehaald. 
� Rol van ouderen en sport in huidige maatschappij: Door SCP directeur Paul Schnabel.  
Vooral het sociale aspect, maar tegelijkertijd ook een veel individuelere invulling van sportbeoefening. Dé oudere 
bestaat niet! Ook daarin vele nuanceringen in verschillende leeftijdsgroepen en interessegroepen. 
� Quick Scan, een kort signaalonderzoek door het Mulier Instituut in opdracht van TNO en Arko Sports Media 

(organisator van dit congres). 
Resultaten kort: hierin komen kort aan de orde welke achtergronden een rol spelen bij ouderen die nog niet zo 
actief zijn in sport en verenigings- en bewegingsactiviteiten t.o.v. de 'jongeren'. Dit onderzoek ging op zoek naar 
de belangrijke factoren waarmee ouderen beter te stimuleren zijn om actiever deel te namen aan sport- en 
bewegingsactiviteiten. Deze zogenaamde quick scan kan als een belangrijke bron gebruikt worden voor alle 
organisaties en beroepskrachten die zich bezighouden met sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen. 
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Paneldiscussie 
Conclusie: er wordt gepleit voor een veel integralere aanpak tussen sportverenigingen, de welzijnssector en de 
zorg, onder coördinatie van de gemeente (in de vorm van een sportmakelaar). Daarbij zou meer gekeken moeten 
worden naar laagdrempelige voorzieningen, zoals een zwembad, de fitness school of ontmoetingscentra. 
 
Praktijkvoorbeelden 
a. Samenbrengen van vraag en aanbod met coördinatie en communicatie als sleutelbegrippen. 
Voorbeeld: Welzijnswerk Hulst, Zeeland die de opdracht van de provinciale sportorganisatie Sport Zeeland kreeg 
om vraag en aanbod op sportgebied voor ouderen beter op elkaar af te stemmen. Aan de hand van de lokale 
Taskforces 50+ is er een uitgebreide inventarisatie geweest (zo ook in Houten). Dat heeft geresulteerd in de 
huidige functie van sportmakelaar. (In de Houtense situatie is er sinds kort ook een Sportmakelaar in functie, 
aangestuurd door het Platform Sport.). In Hulst is deze functie verankerd in het welzijnswerk. Daar vinden 
jaarlijkse evenementen plaats als een Sportbeurs, waar vraag en aanbod specifiek op het gebeid van sport heel 
breed in beeld wordt gebracht. 
 
b. Sport en bewegen voor ouderen vanuit het Welzijnswerk. 
In de Zwolse welzijnsorganisatie wordt evenwicht gezocht tussen de vijf zogenaamde welzijnsdomeinen: 
lichaam/geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeidsperspectieven en waarden en inspiratie, als het gaat 
om het inzetten en doorontwikkelen van sport- en bewegingsactiviteit voor ouderen. 
 
Toekomstperspectief 
De dag werd afgesloten met het ondertekenen van een actiegerichte en niet vrijblijvende visiedocument waarmee 
betrokken organisaties zich verbonden aan de doelstellingen gesteld vanuit Fit for Life?! Ouderen actief betrekken 
bij sport- en bewegingsactiviteiten. Met name vanuit het preventieve aspect. Een gezonde geest in een gezonde 
lichaam. 
Ondertekenaars: Onderzoek en onderwijs (6), het bedrijfsleven, zoals zorgverzekeraars (4), overkoepelende 
sportorganisaties (5), Welzijn en Zorg (5) en overige organisaties, zoals de ouderenbonden (KBO) en Sport 
Zeeland (4). 
 
Doorvertalen naar Houten 
Wat voor rol kunnen wij hierin nemen: 
� brainstormsessie organiseren met betrokken docenten, contactpersonen, (sport- en vrijwilligers)organisaties, 

sportmakelaar en zorg. 
� deelname Platform Sport. 
� Taskforces 50+ (voortgezet in april 2010). 
� nauwere afstemming tussen docenten MbvO, contactpersonen en deelnemers beweegactiviteiten. 
� blijvende afstemming met Sportmakelaar. 
� eventueel toewerken naar jaarlijks terugkerende sportevenement door en voor ouderen. 
� duidelijker in beeld brengen van sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen bij bijvoorbeeld laagdrempelige 

voorzieningen. 
� beter doorverwijzen naar sport- en beweegactiviteiten voor ouderen. 
 
 
Norine Maniran 
SWOH Houten 
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Bijlage 2 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 22 april 2010 

Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
Atilla Houten Dick Jansen Voorzitter 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
BC De Woodpeckers Jos Theeuwen Bestuur, communicatie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
KV Victum/IGCN Klaas Otten Voorzitter 
OWSV Hi-Dive Frans Landzaat  secretaris  
St. Huisvrouwengymnastiek Mieke Schouten Leidster 
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuurslid 
SWOH /SCW Norine Maniran Sport 55+ 
TC Houten  Menno Hemrika Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter 
   
Gasten   
Gemeente Houten Fred Rijkens Hoofd welzijn 
Gemeente Houten Ellen Arendse  
Gemeente Houten Liduina Strubbe  
Gemeente Houten Gerrit Bochove  
Gemeente Houten Mathijs van de Heuvel  
Gemeente Houten Dina van de Hooven stagiaire 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
   
Afmeldingen   
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder 
Gemeente Houten Annelies Krikke  
HSSV Ton van der Ham voorzitter 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Sportservice Midden Nederland Maikel Olie Sportconsulent 
SWOH / Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator 
Taekwondo vereniging Taekyon Erik Meynders Secretaris 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Voetbalvereniging ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Sportverenigingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving: 
Delta Sports ‘95   
Fungames/Beachsport   
GoSwim   
Gymnastiekvereniging E.S.T.A.   
Hockeyclub Houten   
HSV Houten Dragons   
HTTC   
Judovereniging Groot Houten   
Loopgroep Houten   
Reddingsbrigade Tripduikers   
Schaakclub   
St. Aikido Kyorakukan   
SV Houten   
Tennisclub Atalanta   
Tennisvereniging SET   
Voetbalvereniging Schalkwijk   
Wielertourclub Houten   
Tevens:    
Stichting Enter   
SWOH / MaS   
 


