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Werkbespreking van 27 februari 2012, 19.30 – 22.00 uur 

Gemeentehuis, Onderdoor 25, zaal 0.46 
 
 
 
Verslag 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Jeroen Zwart, beleidsmedewerker EZ van gemeente Houten, opent de bespreking die zijns inziens 
vooral zal gaan over de “vercommercialisering” van de sportverenigingen.  
Doel van de bespreking is vooral om ideeën te genereren waarmee sportverenigingen eigen financiële 
middelen kunnen vergaren. Voor de gedachtevorming stelt hij voor ervan uit te gaan, dat 
sportverenigingen in 2013 geen inkomsten uit gemeentelijke subsidie ontvangen. 
 
De oorspronkelijke opzet om gescheiden trajecten te volgen voor sportverenigingen met en zonder 
eigen accommodatie wordt mede op verzoek van een aantal besturen losgelaten, zodat de 
gemeenschappelijke gedachtevorming meer ruimte krijgt.  
 
Jeroen bepleit in dit stadium vooral ideeën te benoemen en nog niet te zeer naar haalbaarheid te 
kijken: ideeën/wensen die voor individuele verenigingen niet haalbaar zijn kunnen dat bijvoorbeeld 
door de inzet van de gemeente ineens wel zijn. Hij verzoekt daarom om ideeën die een vereniging nu 
misschien individueel met gemeente Houten bespreekt (o.a. GoSwim) ook in te brengen in het kader 
van deze inventarisatie. 
(kan ook nog na deze werkbespreking, via secretaris@platformsporthouten.nl) 
 
 
2. Inventarisatie van ideeën en belemmeringen (niet gesorteerd) 

 
De volgende ideeën worden genoemd en besproken: 
� In eigendom van gemeente overnemen van nu gehuurde accommodatie 
� Serieus kijken naar subsidies voor activiteiten voor welzijnsdoelgroepen (jongeren, ouderen) die 

beter via sport gerealiseerd kunnen worden (sportclubs kunnen met vrijwilligers evenementen 
beter organiseren, dan professionele bureaus). 

� Breder kijken naar wat je met regelgeving wel/niet toestaat: sportverenigingen vragen meer ruimte 
voor het houden van eigen feesten, langere openingstijden, om ledenbinding (vrijwilligers) 
hiermee te kunnen vergroten en om extra omzet te kunnen genereren. Bijv. bij een 
bedrijventoernooi tennis mag nu maar een beperkt aantal avonden veldlicht aan en is het tijdstip 
gemaximeerd (23.00u). Er zou meer uit een toernooi gehaald kunnen worden als deze tijden 
verruimd kunnen worden. Ook een maximum van 2 feesten per jaar geeft geen ruimte om meer 
voor de eigen leden en evt. derden te doen. 

� Het budget voor de jaarlijkse sportdag voor ambtenaren besteden aan Houtense 
sportverenigingen die hiervoor samen een sportdag organiseren. 

� Kijken naar de maatschappelijke spin-off van een evenement als Heerlijk Houten Festival: het niet 
doorgaan van dit evenement betekent dat een sportvereniging niet kan “verdienen” met de inzet 
van vrijwilligers voor dit evenement. Initiatief wordt met vergunningsregels in de hand te 
gemakkelijk tegengewerkt in plaats van dat constructief wordt samengewerkt om oplossingen te 
bereiken. 

� Verenigingen moeten erg veel moeite doen voor de vergunningaanvraag om evenementen 
gerealiseerd te krijgen. Vervolgens is er erg weinig ruimte voor uitvoering vanwege klagende 
buurtbewoners en hoge dwangsommen. 

� Toepassen van LED-verlichting op sportcomplexen is voordeliger in het gebruik. LED-verlichting is 
wel duurder in aanschaf. Gemeente zou bij dit type investeringen meer bedrijfsmatig moeten 
denken (in afschrijvingen). 

� Verruimen van verhuurvoorwaarden om mogelijkheden te vergroten voor commerciële activiteiten: 
een vereniging kan nu bedrijven tijdens een toernooi geen ruimte bieden voor commerciële 
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activiteiten in ruil voor een stukje sponsoring van het toermooi. Ook de verkoop van eigen 
eetwaren is niet toegestaan. 

� Verenigingen de gelegenheid bieden om in zalen reclameruimte aan te bieden en de inkomsten 
daarvoor te incasseren. 

� Verenigingen de mogelijkheid bieden om (een gedeelte van) gehuurde zaalruimte op voor de 
vereniging incourante tijden zelf te verhuren aan incidentele gebruikers. Dit geeft verenigingen 
tegelijkertijd ook wat meer ruimte om bij bezuiniging op kosten niet direct op de huur van 
zaalruimte te besparen. 

� Een bijdrage terugvragen van sporters die in Houten uit de kweekvijver komen en nu elders 
topsport bedrijven. Bijv. vragen om gratis clinics te verzorgen (die tegen betaling worden 
aangeboden aan belangstellenden). 

� Organiseren van/verdienen aan sportkampen, scholen of clinics in vakantieperiodes. (NB: centrale 
ligging Houten!) 

� Aan einde van de zomervakantie (vergelijk Fladderen) aanbieden van groot houtens 
sportevenement, gebruikmakend van elkaars faciliteiten. 

� Inzetten werklozen voor werkzaamheden van sportverenigingen, zoals groenonderhoud, (vaak 
uitbestede) administratie. 

� Sportweek Houten organiseren en inschrijfgeld voor deelname vragen. Sportpunt Houten inzetten 
voor de organisatie. 

� Ruimte in de regelgeving voor het organiseren van een avond voor vrijwilligers (om het voor de 
vrijwilliger aantrekkelijk te houden). 

� Vanuit vereniging uitje organiseren en bovenop de kosten iets extras aan de deelnemers vragen 
(bijv. bezoek FC Utrecht met groepskorting). 

� Opbrengst genereren uit het per opbod verkopen van gewild sportmateriaal (bijv. T-shirts 
voetbalspelers). Evt. in combinatie met benefiet-diner. 

� Samen sponsors benaderen in plaats van iedere vereniging afzonderlijk (beroep doen op 
maatschappelijk betrokken ondernemerschap!). 

� Sponsorpakket samenstellen. Wat wil je laten sponsoren (bijv. matten bij Judo, ballen bij tennis) 
en welk bedrag vraag je ervoor? Goede introductiebrief. 

� Maatschappelijk relevante aanbiedingen doen: bijv. val-lessen voor ouderen. 
� Verenigingen in plaats van onderzoeksbureaus inschakelen om onderzoek te doen, gegevens te 

verzamelen. 
� Bijdragen aan sociale veiligheid door meer activiteiten op je sportcomplex te halen. Bijv. 

hangplekken voor jongeren aanbieden.  
 
Kanttekening: 
� Bij een aantal ideeën wordt de inzet van vrijwilligers betrokken. Inzet van vrijwilligers maakt 

organisatie van activiteiten goedkoper, maar is niet eindeloos rekbaar: het aantal beschikbare 
vrijwilligers loopt terug. Je moet ook iets voor de vrijwilligers terug kunnen doen (bijvoorbeeld in de 
vorm van een vrijwilligersavond). Ook de organisatie hieromheen vraagt weer werk en dat weegt 
niet altijd op tegen de (vaak ook wel beperkte) opbrengsten.  

   
 
3. Vervolg 
 
De resultaten uit deze bespreking zal Jeroen met wethouders en directie bespreken. Vervolgens 
verspreidt hij deze onder collega’s om de wensen en ideeën aan te leggen tegen regelgeving en 
verordeningen.  
In een eerste terugkoppeling zal Jeroen vervolgens aangeven welke wensen/ideeën zonder meer zijn 
in te voeren (“groen”), voor welke wensen/ideeën voorwaarden/besluitvorming gerealiseerd moet 
worden (“oranje”) en welke wensen/ideeën beslist niet te verwezenlijken zijn (“rood”). 
  
Deze terugkoppeling vindt eind maart 2012 plaats. Ruim voor de begroting 2013 moet namelijk 
duidelijk zijn in hoeverre ombuigingsdoelstellingen gehaald kunnen worden. Bovendien moeten de 
sportverenigingen in deze periode ook weten waar zij aan toe zijn in verband met de 
indieningtermijnen voor subsidie aanvraag.   
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Bijlage 1 bij: 

Verslag werkbespreking Platform Sport Houten 
d.d. 27 februari 2012 

Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Bestuur 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk  

Dick Jacobs 
Voorzitter 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Hans Wissink 

Daan Swart 
Voorzitter 
Penningmeester 

   
Gasten   
Gemeente Houten Jeroen Zwart Beleidsmedewerker  
   
Afmeldingen   
Beach Houten Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
Bridgevereniging BOD’84 Sipke van Manen Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Harold van Hilten Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
HSV Houten Dragons Ivar Hogenboom Bestuur 
Loopgroep Houten Wichert Sinke 

Henk Hofman 
Voorzitter 
Secretaris 

OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij 

Caspar de Bok 
Voorzitter 
Secretaris 

 
Verenigingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving:  
Atilla Houten Angelique van Soest Bestuur 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
BC De Woodpeckers Jos Theeuwen 

Hans Groen 
Bestuur, communicatie 
Penningmeester 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers 
Jeroen Smit 

Voorzitter 
Penningmeester 

HTTC Jelle Klooster Secretaris 
KV Victum/IGCN Peter Brussaard Bestuur 
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 
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 
SV Houten John Vermeulen Wnd voorzitter 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen 

Erik Meynders 
Voorzitter 
Secretaris 

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
 


