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    Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 20 juni 2012, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 

 
 
 
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 10 oktober 2012) 
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
 
In een korte kennismakingsronde worden als nieuw aanwezig verwelkomd: Rob Verwaayen, nieuwe 
voorzitter Bridgevereniging BOD’84 (150 leden), Ron Ossendrijver, penningmeester Delta Sports ’95 
en Ronald Koekoek, toekomstig voorzitter Volleybalvereniging Taurus.   
Wegens verplichtingen van Robbert Bessems wordt agendapunt 5 na de opening als eerste 
behandeld. 

 
 

2. Programma Sport en Bewegen in de Buurt  
 
Robbert Bessems licht toe hoe de rijksoverheid via de zogenaamde “Sportimpuls” financiële 
ondersteuning wil bieden aan maatschappelijke activiteiten vanuit de sport.  
Voor een eerste inschrijving konden sportaanbieders tot begin juni aanvragen indienen. Dit leverde 
landelijk ca. 800 aanvragen op. Vanuit Houten hebben HV Houten, Taurus en Delta Sports aanvragen 
ingediend.  
Sportpunt Houten kan sportverenigingen ondersteuning bieden als zij initiatieven willen nemen. 
Hiervan hebben geen sportverenigingen gebruik gemaakt. Robbert Bessems verzoekt 
sportverenigingen hem op de hoogte te houden van het verdere verloop van de aanvraag, zodat 
ervaringen gedeeld kunnen worden. 
Er komt nog een tweede mogelijkheid om aanvragen in te dienen. Waarschijnlijk in september. 
 
In het kader van het programma Sport en Bewegen in de Buurt heeft gemeente Houten zich 
aangemeld voor de regeling Buurtsportcoaches. Dit is een uitbreiding op de bestaande regeling voor 
de combinatiefunctionarissen (die nu bij Sportpunt Houten zijn aangesteld). Binnen deze regeling 
mogen de functionarissen een breder takenpakket uitvoeren ( bijv. seniorensport of g-sport).  
 
----Intermezzo: Aanbieding brochure Sportpunt Houten---- 
Robbert Bessems maakt van de gelegenheid gebruik om wethouder Geerdes het eerste exemplaar uit 
te reiken van een brochure van Sportpunt Houten. Deze brochure laat zien welke activiteiten 
Sportpunt Houten in 2010 en 2011 heeft ondernomen. Het is bedoeld als een toegankelijke 
publieksversie voor het officiële jaarverslag waarmee de toegekende subsidie jaarlijks aan gemeente 
Houten wordt verantwoord. Hierna ontvangen alle aanwezigen een exemplaar en start verspreiding 
onder andere sportbestuurders, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en Houtense 
burgers. 
 
 
3. Omroep Houten, sport in beeld  
 
Houten heeft een echte omroep! Deze omroep zendt nu nog alleen via internet uit, maar er komen ook 
radio-uitzendingen en TV. TV-uitzendingen zijn nu al te zien als je een kabelaansluiting bij Lijbrand 
hebt (ca. 20% van Houten). Eens per 3 weken kan je in Trefpunt Houten teruglezen wat Omroep 
Houten zoal doet. Arthur Vierboom, hoofdredacteur van Omroep Houten laat via www.oproephouten.nl 
voorbeelden zien van wat Omroep Houten inmiddels over sport laat zien. 
 
Omroep Houten is een organisatie van vrijwilligers die hun verhalen willen delen en daarvoor 
verschillende omroepmogelijkheden hebben. Het gaat niet per definitie om nieuws. Er zijn 32 reporters 
die zelf verhalen maken, maar die ook wel willen helpen als sportverenigingen met Omroep Houten 
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aan de slag willen. Omroep Houten kan de reporters niet sturen, maar kan hen attenderen op 
interessante sportevenementen waar zij misschien wel een impressie van willen filmen. 
 
Sportverenigingen kunnen zelf leden aansporen om reporter bij Omroep Houten te worden. Reporters 
krijgen van Omroep Houten scholing en krijgen ook een camera in bruikleen. De camera (“flip”, zeer 
gebruiksvriendelijk) mogen ze houden als ze meer dan 10 verhalen maken. De camera’s zijn ook te 
leen via bijv. de leden van het Programmaberaad Omroep Houten (bijv. secretaris van Platform Sport 
Houten).  Desgewenst kunnen reporters voor het filmen hun eigen smartphone gebruiken. 
Waarschijnlijk komt er een cursus voor reporters die op die manier willen filmen. 
  
Belangstellenden kunnen aangemeld worden bij Arthur Vierboom (info@arthurvierboom.nl). Arthur 
maakt hen vervolgens wegwijs in het gebruik van de flip en verstrekt de nodige login gegevens voor 
het opladen van fimpjes en voor twitter. (Omroep Houten is ook te volgen via een twitteraccount en je 
kunt via dat account ook attenderen op filmpjes die aangeboden worden). 
 
Morgen op Omroep Houten: Arthur maakt bij wijze van voorbeeld opnamen van deze bijeenkomst. 
De aanwezigen kunnen dit de volgende dag op www.omroephouten.nl terugzien. 
 
 
4. Verslagen  

 
• Verslag werkbespreking van 27 februari 2012:  
geen opmerkingen. 
 
• Verslag (extra) bijeenkomst van 28 maart 2012:  
Pag. 1, vierde alinea:  “activiteiten waar je als gemeente ook daadwerkelijk belang aan hecht” moet 
gewijzigd worden in “activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het sportbeleid, c.q. de 
sportnota.” 
 
 
5. Ombuigingen Sport  
 
• Inventarisatie ideeën/belemmeringen voor eigen exploitatie, stand van zaken 
Wethouder Geerdes presenteert de uitkomsten van de “Bestuursopdracht Vergroten economische 
zelfstandigheid sportverenigingen en exploitatiemogelijkheden voor sportverenigingen”. 
In de Sportconferentie, bij een aparte sessie van Platform Sport Houten en uit gesprekken met diverse 
verenigingen zijn ideeën opgehaald, gebundeld en beoordeeld. Dit resultaat is recent binnen het 
college besproken. Verschillende onderdelen die op het bordje van de gemeente liggen worden nu  
verder uitgewerkt. Andere onderdelen kunnen de sportverenigingen zelf verder uitwerken. 
De ideeën zijn per thema geclusterd en gewaardeerd (zie bijlage). 
 
Enkele algemene conclusies zijn: 
• Veel initiatieven kunnen aangemoedigd worden. Hierbij zullen de grenzen van paracommercie 

worden aangehouden. Activiteiten moeten in ieder geval sportgerelateerd zijn.  
Dus: wel bedrijventoernooien, maar niet verhuur voor bruiloft van een der leden. 

• Er komt meer ruimte voor openstelling (weekend tot 01.00u) door aan kantines dezelfde status als 
aan sociaal-culturele centra toe te kennen. 

• Zelf exploiteren/zelf verhuren van accommodatie is niet mogelijk. Dit zou bij de huidige schaarse 
ruimte het alleenrecht bij de sport kunnen leggen. 

• Zelf onderhouden wordt nog verder onderzocht (rapportage in september), mede omdat de 
gemeente bij onjuist onderhoud met de vervangingskosten te maken krijgt. 

• Reclame (in de zaal, op eigen gebied) kan, maar niet op openbaar gebied. Er komt in september 
een nieuw reclamebeleid. 

 
• Verhoging bezettingsgraad sportaccommodaties, stand van zaken 
Wethouder Geerdes wijst erop, dat de verhoogde opbrengst van een verhoogde bezetting van de 
sporthallen in het sportfonds zal vloeien, dus ten goede blijft komen aan de sport. Om verhuur te 
bevorderen zal ook meer bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheid om incidenteel zaalruimte 
te huren en aan de nieuwe on line reserveringsmogelijkheid. 
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• Subsidies voor sportverenigingen 
Door de geleidelijke afbouw van de subsidie aan sportverenigingen stroomt in 4 jaar geld naar het 
sportfonds. Aanspraak maken op geld uit het sportfonds is dan mogelijk als initiatieven aansluiten op 
de doelstellingen in  de sportnota. Hiervoor moeten samen met de sportverenigingen, c.q. met 
Platform Sport Houten nog wel criteria worden ontwikkeld. In het najaar worden hiervoor de eerste 
stappen gezet. 
 
 
6. Mededelingen  
 
• Mededelingen van de gemeente 
Meerpaal: De ontwikkeling van het sportlandschap gaat voorspoedig. In september kan er hockey 
gespeeld worden, in december is de multifunctionele accommodatie (in beheer bij de betrokken 
organisaties) klaar voor gebruik. Daarna volgt de verhuizing van handbal en honk- en softbal. 
De rondgestuurde uitnodiging voor de informatieavond over De Meerpaal betreft niet het 
sportlandschap, maar de ontwikkeling van het gebied waar bedrijven gevestigd kunnen worden.  
 
• Mededelingen van Platform Sport Houten: 
Activiteitenmarkt: Gemeente vond het in het kader van de ombuigingen geen gemeentelijke taak meer 
de activiteitenmarkt financieel te ondersteunen. Hierdoor vraagt de organisatie deelnemers nu een 
financiële bijdrage (voor sportverenigingen € 30,00).  
Aanwezigen betreuren het, dat over de wijze van voortzetting van de activiteitenmarkt geen overleg 
met de betrokkenen heeft plaats gevonden. Waarom bijvoorbeeld de verenigingen niet gevraagd bij te 
dragen aan de organisatie? 
Dit onderwerp zal ruimschoots voor de volgende activiteitenmarkt geagendeerd worden bij een 
bijeenkomst van Platform Sport Houten. 
 
• Mededelingen van verenigingen 
Handbalhal: De handbalhal die op initiatief van HV Houten wordt opgezet is naar verwachting per 1 
september 2013 beschikbaar voor andere sportaanbieders. De huidige gebruikers van Den Oord 
kunnen hier in beginsel vervangende ruimte krijgen (Den Oord wordt gesloopt), maar ook andere 
belangstellenden kunnen zich bij Dick Jacobs melden. 
 
 
7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag  
 
Collectieve Verzekeringen: Yvonne van Slagmaat verzoekt de sportverenigingen te informeren over 
de (polisvoorwaarden van de) collectieve verzekering die de gemeente voor vrijwilligers heeft 
afgesloten en of er ook andere collectieve voorzieningen voor sporters/vrijwilligers zijn getroffen. 
 
Laatste keer aanwezig: Daan Swart, penningmeester Taurus, kondigt zijn vertrek uit het bestuur van 
Taurus aan en was daarmee voor de laatste keer aanwezig bij de bijeenkomsten van Platform Sport 
Houten. Hij wordt vanzelfsprekend bedankt voor zijn constructieve en kritische bijdragen aan Platform 
Sport Houten. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 20 juni 2012 

Deelnemerslijst  
 
Verenigingsbesturen van:  Naam deelnemer  Functie  
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Ron Ossendrijver penningmeester 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Bestuur 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs bestuur 
HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
KV Victum/IGCN Sandra Elsing Peningmeester 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Daan Swart 

Ronald Koekoek 
Penningmeester 
Voorzitter  f.t. 

Gasten    
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder  
Gemeente Houten Jeroen Zwart Beleidsmedewerker  
Gemeente Houten Christine van Bemmel beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Omroep Houten Arthur Vierboom Hoofdredacteur 
   
Niet aanwezig met kennisgeving    
Beach Houten Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
Loopgroep Houten Wichert Sinke/Henk Hofman Bestuur 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
   
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 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
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 

TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
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Bijlage 2 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 20 juni 2012 
 
Bestuursopdracht vergroten economische zelfstandighe id sportverenigingen en 
exploitatiemogelijkheden voor sportverenigingen 
Aanleiding is de opgave voor de gemeente Houten om te bezuinigen op de uitgaven. 
Doel: Sportverenigingen kunnen blijven voortbestaan doordat de gemeente voorziet in een aantal 
voorwaarden waardoor de verenigingen meer eigen inkomsten kunnen genereren. 
Hieronder een overzicht van geïnventariseerde ideeën, geordend naar wenselijkheid. 
 
Ideeën 
 
• Exploitatie 
Geen belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• energieproductie - Lichtmasten (LED), zonnepanelen, sportstroom  
• gezamenlijke inkoop van diensten (energie, schoonmaak, etc)  
• buiten de sportgerelateerde openingstijden een eenvoudige horecafaciliteit bieden aan recreanten 

gebied Meerpaal  
• zendmast op/bij het sportcomplex  
 
Wel belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• zelf verhuur van sportaccommodatie 
• verkoop de (binnen)sportaccommodaties aan de verenigingen  
• opzetten zaalhockeyhal op accommodatie Meerpaal en de mogelijkheid deze te verhuren aan de 

bond voor wedstrijden en ander clubs  
 
Zowel voors- en tegens: 
• faciliteren van het nieuwe werken voor bedrijven (vergaderruimte, werkplekken, simpel broodje, 

koffie, terras, wifi - bedrijfsverzamelkantine)  
 
In onderzoek: 
• zelf exploiteren complex 
• zelf onderhoud veld  
• marktwerking voor de zaalhuur (dynamisch prijsbeleid)  
 
• Verhuur 
Geen belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• verhuur sportaccommodaties voor kinderfeestjes, bedrijfsuitjes  
• verhuur van ruimtes aan commerciële instanties zoals Kinderopvang, BSO, Huiswerkbegeleiding  
• verhuur aan andere verenigingen en niet commerciële derden  
• onderverhuur van zaalruimte op incourante tijden  
 
Wel belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• combinatie van sport en commerciële ruimten  
• verhuur kantine aan bedrijven of instellingen  
• accommodatie en horecafaciliteiten ter beschikking stellen voor zakelijke bijeenkomsten van 

hoofdsponsors  
 
• Activiteiten 
Geen belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• activiteiten op andere dagen dan normale speel en traingsdagen (bv. Zondag)  
• toernooien organiseren voor derden bv bedrijven  
• meer eigen evenementen/tournooien  
• activiteiten voor welzijnsdoelgroepen (jongeren, ouderen, gehandicapten) door sportverenigingen 

laten uitvoeren  
• meer ruimte (vaker, langer) voor activiteiten, o.a. feesten, om ledenbinding (vrijwilligers) te 

vergroten en extra omzet te genereren.  
• jaarlijks sportdag voor ambtenaren laten verzorgen (bedrijfsdag)  
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• ruimte voor commerciële activiteiten (sportgerelateerd) tijdens toernooien en wedstrijden  
• sportveiling organiseren  
• maatschappelijk relevante aanbiedingen doen, bv vallessen voor ouderen  
• clinics voor derden verzorgen  
• mogelijkheid tot kleinschalige festiviteiten rondom wedstrijden van heren en dames 1 (bv Thé 

Dansant) 
•  mogelijkheid tot organiseren van 5 toernooien met BBQ afsluiting (+ ruimere openingstijden > 1 

uur na laatste wedstrijd)  
 
Wel belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• zelf zwemonderwijs en zwemcursussen geven  
 
Zowel voors- en tegens: 
• mogelijkheid tot 4/6 feesten met ruimere openingstijden afhankelijk van doelgroep - tot ca. 2.30 

uur 
 
In onderzoek: 
• rekening houden bij Houtense evenementen met inzet van sportverenigingen als vrijwilligers  
 
• Reclame 
Geen belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• exploitatie van reclame uitingen (in de zaal) door verenigingen  
• reclame aan hekwerk  
• reclame aan lichtmasten  
• reclame op velden - in de rand (sponsoren logo's)  
 
Wel belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• reclame op bewegwijzering  
• reclame op parkeerplaatsen  
 
Zowel voors- en tegens: 
• bordreclame langs velden, Rondweg  
 
• Overige 
Geen belemmeringen in beleid/regelgeving:  
• eigen sporthal  
• aanbieden van vervoersfaciliteit tussen station en accommodatie voor leden om aantrekkelijker te 

worden voor sporters van buiten Houten  
• Tegen vergoeding (niet van gemeente!) faciliteren van stageplekken voor doelgroepen 

(gehandicapten, ex-gedetineerden)  
 
In onderzoek: 
• expertise die gemeente inhuurt, bv voor onderzoek, eerst bij verenigingen zoeken  
• herverdelen van bestaande geldstromen door inzet van verenigingen erbij te betrekken, bv 

jeugdopvang, ouderen,gehandicapten)  
 
Geen oordeel: 
• samenwerking met soortgelijke vereniging 
• sponsoring  
• laten samengaan in één grote sportvereniging (VC Houten)  
• ondernemerschap vergt professionalisering 
• hogere contributie bij nieuwbouw  
• verhoging contributie  
• inzetten van werklozen voor werkzaamheden van sportverenigingen 
• aanbieden van vervoersfaciliteit tussen station en accommodatie voor leden om aantrekkelijker te 

worden voor sporters buiten Houten 
• tegen vergoeding overnemen van reguliere welzijn/sporttaken door verengingen organisatie die 

gemeente nu uitbesteed  


