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Bijeenkomst van 30 juni 2011, 19.30 – 22.00 uur 

Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 
 
 
 
Verslag (vastgesteld op 12 december 2011) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Peter van der Wens opent de vergadering en noemt verschillende afmeldingen wegens bestuurlijke 
activiteiten en/of voorbereiding op de naderende vakantie. 
Ton van der Ham heeft verzocht tijdens de bijeenkomst in te gaan op de vergaderorde. Dit onderwerp 
wordt bij agendapunt 6 behandeld. 
 
 
2. Verslag van 14 april 2011 

 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van zijn aankondiging bij punt 5 van het verslag van nieuwe huurvoorwaarden merkt 
Gerrit van Bochove op, dat deze niet voor het nieuwe seizoen klaar zullen zijn. 
  
 
3. Besluit afstoting Sportzaal Den Oord 

 
Will Mossink (secretaris) geeft een toelichting op de betrokkenheid van Platform Sport Houten bij de 
beraadslagingen over het voorgenomen besluit van het college van B&W om sportzaal Den Oord op 
den duur af te stoten. 
Na een uitnodiging aan Platform Sport Houten om in te spreken tijdens een rondetafelgesprek (RTG) 
over Accommodaties Houten – Noord is allereerst schriftelijke inbreng van de betrokken verenigingen 
gevraagd. Vervolgens vond met een aantal betrokkenen (HV Houten, Judovereniging Groot Houten, 
HSSV, Taekwondovereniging Taekyon) een voorbespreking plaats. Tijdens deze voorbespreking is 
vooral aandacht gevraagd voor de vervangende accommodatie voor enkele specifieke gebruikers van 
Den Oord. Dit betrof met name Taekwondo en Judo. Zowel Taekwondo Vereniging Taekyon als 
Judovereniging Groot Houten wilden beide ook zelf op dit punt inspreken.  
 
De inbreng vanuit Platform Sport Houten tijdens het RTG heeft zich vervolgens geconcentreerd op de 
algemene zorg, dat er bij afstoten van Den Oord onvoldoende ruimte in de resterende accommodaties 
zal zijn om de huidige gebruikers van Den Oord vervangend onderdak te verlenen. Vanuit Platform 
Sport Houten is er altijd op aangedrongen uitbreiding en afstoting in onderlinge samenhang te 
bekijken. Ook tijdens het RTG hebben we hierop aangedrongen en is bepleit eerst een helder plaatje 
te maken van wat er nu is en wat er nog aan uitbreiding ontwikkeld gaat worden. Als dat bekend is en 
voldoende ruimte biedt zou pas tot feitelijke afstoting van Den Oord overgegaan mogen worden.  
Deze wens vanuit Platform Sport Houten is in een motie verwoord, maar na toezegging van 
wethouder Geerdes ingetrokken. Het collegevoorstel tot afstoten van Den Oord is door de 
gemeenteraad overgenomen. In september/oktober gaat de gemeente samen met alle betrokken 
partijen in samenhang onderzoeken welke ruimtewensen er zijn en welke oplossingen in bestaande 
en nieuw te bouwen voorzieningen getroffen kunnen worden. 
 
Herman Schilperoort (Judovereniging Groot Houten) merkt naar aanleiding van zijn aanwezigheid bij 
het RTG en bij de gemeenteraad op, dat het zeer nuttig is om bij dit type bijeenkomsten als sport je 
gezicht laat zien. Verder kan hij beamen, dat de  bedoelde gesprekken al gestart zijn. Aanvullend 
geeft Gerrit van Bochove (gemeente Houten) aan, dat alle gebruikers in de week volgend op deze 
bijeenkomst ook voor een bijeenkomst van de gemeente zijn uitgenodigd. 
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4. Bezuinigingen / Subsidies 
 
Parallel aan voorbereiding van een RTG over afstoten van Den Oord vond ook beraadslaging plaats 
over de ombuigingsvoorstellen van het college. Bij de ombuigingsvoorstellen inzake de sport is 
eveneens gebruik gemaakt van de mogelijkheid hierop in te preken. Dit is voorbereid tijdens de 
voorbespreking over afstoten van Den Oord. 
De ombuigingen voor de sport zijn in eerste instantie hoofdzakelijk gericht op het bevorderen van het 
eigen ondernemerschap van sportverenigingen om daarmee eigen  inkomsten te kunnen verwerven 
en op het vinden van meer huuropbrengsten uit de sportaccommodaties. Dit is ook zo vanuit de 
sportverenigingen zelf bepleit en moet ook voldoende inkomsten genereren om te voorkomen dat 
gemeente Houten alsnog in de subsidies aan sportverenigingen moet gaan snijden of huurtarieven 
moet verhogen. Tijdens de RTG is als vervolg hierop daarom ook vooral benadrukt, dat college en 
raad serieus werk moeten maken van de maatregelen gericht op ondernemerschap en meer 
exploitatiemogelijkheden. D gemeente is inmiddels met een aantal betrokken verenigingen in gesprek 
gegaan. Het is heel belangrijk, dat deze verkennende gesprekken daar ook voldoende plannen oor op 
tafel brengen. Aan de wethouder is daarom gevraagd Platform Sport Houten regelmatig over het 
verloop van deze gesprekken te informeren.   
 
Gerard Slijpen (Taekyon) merkt op, dat dit wel een type maatregelen is, dat alleen effectief kan zijn bij 
grote sportverenigingen met eigen exploitatiemogelijkheden en dat hiermee dus maar een beperkt 
aantal sportverenigingen onafhankelijk kan worden van de huidige gemeentesubsidie. In het 
verlengde hiervan zal ook opnieuw bekeken moeten worden welke ruimte dit dan in het 
subsidiebudget op zou kunnen leveren en hoe dit budget vervolgens hierop kan worden herverdeeld. 
Dit is ook een punt waarop Ton van der Ham (HSSV) inhaakt. Bij de voorbespreking van het RTG had 
hij voorgesteld de gemeenteraad ook te attenderen op de noodzaak die er sowieso nu al is om het 
subsidiebeleid in de discussie te betrekken: het huidige subsidiebudget en de gangbare systematiek 
maken het ook nu al niet meer mogelijk subsidie toe te kennen aan nieuwe sportverenigingen. Hij 
betreurt het, dat dit punt tijdens de inspraakbeurt niet is gemaakt. 
In reactie hierop legt Will Mossink uit hierin uiteindelijk persoonlijk een keuze te hebben gemaakt> Hij 
koos ervoor om tijdens de inspraakbeurt de aandacht optimaal te richten op het gemaakte punt en 
juist nu niet de aandacht van de gemeenteraad te richten op maatregelen in tweede instantie. Dit punt 
is wel aan de orde in de verschillende bilaterale contacten die er vanuit Platform Sport Houten zijn. 
 
Mike Oosterwaal (TV De Doordraaiers) onderkent het belang van dit punt en stelt voor vanuit Platform 
Sport Houten wel een eigen initiatief in te ontwikkelen. Zo zou vanuit Platform Sport Houten  
bijvoorbeeld onderschreven kunnen worden, dat startende verenigingen niet uitgesloten mogen 
worden van subsidie. Ton van der Ham benadrukt daarop nogmaals, dat een dergelijke uitspraak 
geen oplossing kan bieden zolang het subsidiebudget blijft zoals het nu is en er niets wijzigt in de 
toekenningen die dit budget nu al uitputten. De pot is gewoon al leeg, waardoor wij niet eens een 
aanvraag kunnen doen! Er moet ook iets gebeuren met de criteria waarmee subsidie wordt 
toegekend. 
Ter afronding van deze bespreking stemmen alle aanwezigen ermee in tijdens een volgende 
bijeenkomst het ontwikkelen van criteria voor subsidie als apart agendapunt aan de orde te stellen. 
  
 
5. Verenigingsmonitor Sportpunt Houten 
 
Samen met  Robert Bessems (Sportmakelaar) licht Jolijn van de Giessen (combinatiefunctionaris 
sport & onderwijs bij Sportpunt Houten) de Verenigingsmonitor toe. 
 
De monitor is ontwikkeld door Sportpunt Houten en sluit aan bij een landelijke verenigingsmonitor, 
zodat de resultaten hier ook mee vergeleken kunnen worden. 
Sportpunt Houten wil met de resultaten van de Verenigingsmonitor een systematisch inzicht krijgen in 
de stand van zaken bij de Houtense verenigingen en zo vervolgens meer gericht ondersteuning 
kunnen bieden aan verenigingen waar daaraan behoefte bestaat. De Verenigingsmonitor laat ook 
sterke kanten van verenigingen zien, zodat Sportpunt houten hier in voorkomende gevallen eveneens 
een beroep op zou kunnen doen. 
De Verenigingsmonitor is de afgelopen maanden onder verschillende verenigingen verspreid. De 
eerste rapportage wordt op dit moment nog uitgewerkt en zal na de vakantie met de sportverenigingen 
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besproken worden. Een aantal bevindingen uit de huidige analyse wordt tijdens de bijeenkomst 
gepresenteerd. Wat hierin onder meer opvalt is, dat een groot deel van de verenigingen de toekomst 
zonnig inziet en mede door de groei van jeugdleden goed draait. Daarnaast staan verenigingen ook 
open voor andere doelgroepen en hebben zij vaak een groeiambitie. 
Een uitgebreid overzicht van eerste indrukken is terug te lezen in bijlage 2 bij dit verslag. 
 
Na deze presentatie vraagt Gerard Sleijpen (Taekyon) of het de bedoeling is om de 
Verenigingsmonitor jaarlijks in te vullen en waarschuwt daarbij samen met Herman Schilperoort 
(Judovereniging Groot Houten) voor “metaalmoeheid” (die nu al bij het jaarlijkse invullen van de 
landelijke monitor optreedt).  
Herman Schilperoort bepleit, dat vanuit de resultaten van de verenigingsmonitor vooral samen 
besproken wordt op welke thema je in een bepaalde periode wilt inzoomen, c.q. waar je de 
ondersteuning extra op zou willen richten. 
 
Allen stellen het op prijs dit onderwerp opnieuw te agenderen zodra rapportage over alle gegevens 
mogelijk is. 
   
 
6. Wat verder ter tafel komt 
 
Mededelingen 
 
Tariefbeleid zaalhuur: Naar aanleiding van vragen de Floorballvereniging HFC Heroes is vanuit 
Platform Sport Houten bij de wethouder aandacht gevraagd voor de onredelijke regel in het 
verhuurbeleid, dat het hoge (niet-gesubsidieerde) huurtarief wordt toegepast voor sportverenigingen 
die geen subsidie van gemeente Houten ontvangen. Specifiek bij HFC Heroes is dat het gaat om een 
vereniging die naar alle waarschijnlijkheid subsidie zou hebben ontvangen als er geen subsidiestop 
zou zijn. Houten nam hierop onlangs het besluit, dat hiervoor een nieuwe regeling komt.  
Er is besloten bij HFC Heroes vooruitlopend daarop het gesubsidieerde tarief toe te passen. De 
toepassing van het gesubsidieerde tarief voor een vereniging die geen subsidie ontvangt, geldt - 
vooruitlopend op de nieuwe regeling - ook voor vergelijkbare gevallen als bij de Heroes. 
Het is niet zo dat alle verenigingen en andere huurders die niet gesubsidieerd worden, per definitie 
voor het gesubsidieerde tarief in aanmerking komen. De problemen met het huidige tariefbeleid zijn 
herkend. Er zullen de komende tijd criteria ontwikkeld worden in welke gevallen het lage dan wel het 
hoge tarief wordt toegepast. 
Desgevraagd licht Gerrit van Bochove toe, dat dit besluit geldt voor de afgelopen huurperiode. Voorts 
geldt dit besluit ook voor andere gemeentelijke accommodaties waar dit onderscheid tussen hoog en 
laag tarief wordt gehanteerd (o.a. bij Van Houten &Co). 
Ton van der Ham (HSSV) merkt op, dat dit voor zijn (ongesubsidieerde) vereniging interessant nieuws 
is: HSSV benut wel geen sportaccommodatie, maar maakt wel kosten voor vergaderaccommodatie. 
 
Uitvoering gebiedsvisie Meerpaal gaat van start: Voorzitter Peter van der Wens attendeert op een 
recent verspreid bericht over de start vanaf 1 augustus a.s. van voorbereidende werkzaamheden voor 
de inrichting van Sport- en werklandschap Meerpaal. De gemeente wil de hockeyvelden en het 
nieuwe clubgebouw hiermee in september 2012 klaar hebben. 
Hij merkt hierbij op, dat we vanuit Platform Sport Houten blij kunnen zijn met de realisatie van dit 
gebied, maar dat hiermee nog niet alle wensen op De Meerpaal worden ingevuld. Er is nog een grijs 
gebied. Het betreft hier de vraag welke ruimte er op De Meerpaal nog voor sport ingezet gaat worden 
naast het nu versneld gerealiseerde gebied, waarvoor eventueel ook opties in de toekomst kunnen 
worden vrijgehouden. Hij noemt hierbij onder meer skate- en atletiekvoorzieningen, maar ook de 
eventuele plaatsing van een sporthal. 
Ton van der Ham (HSSV) en Henk Hofman (Loopgroep Houten) schriftelijke inbreng) vullen hierop 
aan, dat inmiddels projectleiders van de gemeente in gesprek zijn gegaan met betrokkenen om de 
eisen/wensen voor deze fase 2 te bespreken. Beiden zijn daarbij ook aanwezig geweest. Het blijkt 
echter, dat deze besprekingen niet gaan over te realiseren sportvoorzieningen. Onder andere Hellas 
Houten wil hierin daarom niet actief participeren. 
 
Tijdelijk gratis EHBO Cursus: Tussen 20 juni en 30 augustus biedt het Rode Kruis een gratis Basis 
EHBO Cursus aan. Informatie is te vinden op www.rodekruis.nl en zal ook schriftelijk worden 
rondgestuurd. 
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Vergaderorde platformbijeenkomsten 
  
Ton van der Ham (HSSV) stelt voor eens op een aparte bijeenkomst te kijken naar het bestaan en 
functioneren van Platform Sport Houten. Naar aanleiding van de hartenkreet van Peter van der Wens 
bij de opening van de vorige bijeenkomst heeft hij per mail al voorstellen gedaan om de vergaderorde 
aan te passen, zodat zowel het netwerken als het bespreken van thema’s met relevante partijen 
tijdens de bijeenkomsten voldoende aandacht kan krijgen. Hij heeft daarbij gevraagd deze voorstellen 
ook te agenderen. Hij denkt bijvoorbeeld aan afspraken over hoe iets geagendeerd wordt, hoe lang 
bespreking van een onderwerp mag duren en hoe voorbereiding zou moeten plaats vinden. 
De aanwezigen stemmen in met dit voorstel, zij het, dat Mike Oosterwaal (TV De Doordraaiers) in zijn 
reactie aangeeft, dat de insteek dan vooral moet zijn hoe de bijeenkomsten zo kunnen worden 
opgezet, dat dit een grotere aanwezigheid kan bevorderen. Dick Jacbobs (HV Houten) voegt met 
instemming toe het dan ook over de zeggingskracht van Platform Sport Houten bij de gemeente te 
willen hebben. 
Ton van der Ham biedt aan hiervoor een schriftelijke voorzet te maken en vraagt een oproep rond te 
sturen zodat iedere betrokkene hier vooraf (schriftelijke) inbreng aan kan leveren. 
Aldus wordt afgesproken. 
   
 
7. Rondvraag 
 
Mike Oosterwaal (TC De Doordraaiers) informeert of HV Houten nog contact heeft gehad met Beach 
Houten in verband met de mogelijkheden die tijdens de vorige bijeenkomst werden aangegeven voor 
een beachveld bij de nieuwe locatie op De Meerpaal (zie verslag van 14 april jl. bij agendapunt 3. 
Mededelingen). Hierover heeft HV Houten nog geen contact gehad. 
 
Norine Maniran (Van Houten & Co / Sport 55+) deelt mee, dat dit voor haar de laatste bijeenkomst is, 
aangezien zij haar werkzaamheden bij Van Houten & Co gaat beëindigen. Zij heeft de bijeenkomsten 
van Platform Sport Houten altijd als leerzaam ervaren en heeft deze met veel plezier bezocht. 
Voorzitter Peter van der Wens dankt haar voor haar bijdrage en wenst haar een goede toekomst toe. 
 
Dick Jacobs (HV Houten) merkt op, dat de slechte staat van de verlichting ter sprake is geweest bij het 
periodieke overleg over het onderhoud van sporthal De Slinger. Hij wil graag weten of de verlichting in 
sporthal De Slinger nu gerepareerd of vervangen gaat worden. Gerrit van Bochove (gemeente 
Houten) kan hier niet direct antwoord op geven en zegt toe na te zoeken wat de plannen hiervoor zijn. 
(WM: Gemeente heeft laten weten, dat de verlichting tijdens de zomervakantie vervangen is.)  
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 30 juni 2011 

Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Harold van Hilten Vice-voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen 

Erik Meynders 
Voorzitter 
Secretaris 

TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom  Voorzitter  
 
Gasten 
Gemeente Houten Gerrit van Bochove Beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportpunt Houten Jolijn van de Giessen Combi sport& onderwijs 
Van Houten & Co Norine Maniran Sport 55+ 
 
Afmeldingen 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
BC De Woodpeckers Jos Theeuwen Bestuur, communicatie 
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter 
KV Victum/IGCN Peter Boonstra secretaris 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
St. Sportieve Recreatie Houten Adri Abrahamse Bestuur 
TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
TC Houten  Menno Hemrika Voorzitter 
Voetbalvereniging ‘t Goy Michaël Hooyman Voorzitter 
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Racketcentrum Houten Marijn Koot toehoorder 
Vrijwilligerscentrale /Van Houten & Co Margreet Rijgersberg Coördinator 
 
Sportverenigingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving: 
Atilla Houten Angelique van Soest  
Beach Houten Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
GoSwim Martin Berghoef Penningmeester 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A.   
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
Hockeyclub Houten Jaap Wijnker Bestuurslid 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
SV Houten John Vermeulen Wnd voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
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Bijlage 2 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 30 juni 2011 

 

 
Verenigingsmonitor 

Voorlopig overzicht van bevindingen 
 
Algemeen 
Totaal aantal aangeschreven verenigingen:  33 sportverenigingen 
Aantal afgenomen monitoren: 20 ingevulde monitoren (60%) 
Aantal verwerkt: 13. 
Opm.: een aantal verenigingen wil de verenigingsmonitor niet invullen 

Sportaanbod 
Merendeel van de sportverenigingen ziet geen kans het sportaanbod te verbreden en/of te veranderen. 

Leden & activiteiten 
� Gemiddelde grootte vereniging (leden + donateurs) = 482 
� Grootte vereniging loopt uiteen van: 

o Kleinste = 34 leden (Kyorakukan Aikido) 
o Grootste = 1600 leden (FC Delta Sports) 

� Type sporters zijn vooral de gezelligheidssporter & prestatiesporter 
� Gemiddeld zijn er 5 topsporters per vereniging. 

o Meeste verenigingen tellen 2 topsporters 
� Ledenaantal is de laatste 3 jaar bij de meeste verenigingen gelijk gebleven 

o Verklaring: landelijke tendens, gemiddelde max. capaciteit, er gaan er een aantal weg, maar er 
komen er ook veel bij (vooral jeugd). Clubverlaters zijn vooral middelbare scholieren. 

� Bijna alle verenigingen hebben een groeiambitie tot 2015. Dit verschilt in groei van 10 leden tot gemiddeld 
100 leden. 

o Groei moet vooral van de jeugd komen (4 t/m 17 jaar) 
� Bijna alle verenigingen hebben geen ledenstop noch een wachtlijst. Tevens is het aantal allochtone leden, 

leden met een handicap of leden met een chronische aandoening per vereniging beperkt. 
o Kanttekening: veel verenigingen beschikken niet over exacte aantallen of registeren dit niet apart. 

� Alle verenigingen geven aan naast het reguliere sportaanbod, activiteiten voor leden als niet-leden te 
organiseren.  

o De helft van de verenigingen geeft aan hier mogelijkheden en/of kansen voor te zien om aanbod te 
creëren of het huidige aanbod uit te breiden. 

o De andere helft geeft aan dat er al veel gedaan wordt en er voornamelijk niet meer capaciteit is om 
meer activiteiten te organiseren 

� Capaciteit zit in de al overvolle activiteitenkalender of in het niet kunnen beschikken over 
constant voldoende vrijwilligers. 

� Bijna alle verenigingen bieden geen andere diensten aan en stellen de accommodatie hier ook niet voor 
beschikbaar (b.v. kinderopvang, huiswerkbegeleiding etc.) . Zien hier ook geen kansen in. 

� Veel verenigingen zijn zich wel bewust van de maatschappelijke veranderingen (b.v. vergrijzing, meer 50+) 
en staan open voor nieuwe doelgroepen en/of verbreding van het sportaanbod (veelal 50+ & jeugd). 

 
Organisatie & Beleid 
� 76% beschikt over een beleidsplan, meeste onderwerpen die voorkomen in plan zijn: 

o Vrijwilligers/verenigingskader 
o Sporttechnische zaken 
o Jeugd 
o Financiën 
o Sponsoring 
o Activiteitenaanbod 
o Ledenwerving en/of ledenbehoud 
o Communicatie & PR 

� 12 van de 13 verenigingen geven aan knelpunten te hebben in de vereniging, m.b.t.: 
o Leden 
o Accommodatie 

� 69% ziet de toekomst zonnig in. 2 zeer zonnig, 1 zeer somber. 
o Reden hiervoor is dat op veel vlakken de vereniging goed draait, in veel gevallen bij de jeugd groeit 

en geen/weinig bedreigingen zien. 
� Acties bestuur voor komende jaren: 
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o Ledenbehoud & Ledenwerving 
o Beheer & onderhoud accommodatie 
o Sfeer & cultuur van vereniging 

Verenigingskader & vrijwilligers 
� Vereniging telt gemiddeld 61 vrijwilligers (betaald meegerekend). 

o Loopt uiteen van 3 tot 215 vrijwilligers 
� 10 van de 13 verenigingen zijn op zoek naar vrijwilligers, voor functies als bestuur, arbitrage, bar/kantine 
� Helft van de vereniging heeft het bestuur compleet. Doorgaans zijn voorzitter & penningmeester de moeilijkst 

vervulbare taken (komt door o.a. deskundigheid die nodig is voor functie). 

Sportaccommodaties 
� 61% heeft accommodatie die 100% in handen is van gemeente 

o Hiervan geeft 57% aan in staat te zijn de accommodatie zelf te beheren en onderhouden. 
� Zijn over het algemeen neutraal – tevreden over 5 criteria (betaalbaarheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid, 

sociale veiligheid, kwaliteit/staat van onderhoud). 

Advies & Ondersteuning 
� 81% neemt deel aan Platform Sport, met voornaamste reden om met andere bestuurders te kunnen praten 

over specifieke onderwerpen. 
o Komst hangt sterk af van de agenda 

� Waar vereniging ondersteuning op wil loopt sterk uiteen. 30% geeft aan geen ondersteuning nodig te 
hebben. 

� Samenwerking met: 
o Gemeente Houten 
o Andere sportverenigingen, veelal zelfde sport 
o School/brede school 
o Sportbond 
o 38% Sportpunt Houten 

� Samenwerking met sportverenigingen gaat vooral om uitwisselen van ervaringen 
� Samenwerking met school is vooral gericht op basisonderwijs (levert nieuwe leden op) 

Financiën 
� Gemiddelde contributie jeugdleden = €136,00 

o Loopt uiteen van €52,50 (tennis) tot €320,- (golfclub) 
� Gemiddelde contributie senioren = €219,00 

o Loopt uiteen van €95,- tot €780,- 
� 81% heeft de contributie afgelopen jaar niet verhoogd 
� 91% geeft aan een gezonde vereniging te zijn  
� De helft van de verenigingen (6 om 6) heeft geen/wel een sponsorplan 
� Grootste percentage inkomsten komt voort uit contributie (56%).  

o Gemiddeld is 11,4% van inkomsten subsidie.  
� Grootste uitgavepost zijn de kosten van accommodatie & materiaal (54,5%) 

o 9% is administratie & bestuurskosten. 
 
 
 
 

 


