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Bijeenkomst van 10 oktober 2012, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 

 
 
 
Verslag (vastgesteld op 14 maart 2013) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
In een korte kennismakingsronde verwelkomt Peter van der Wens twee nieuwe 
combinatiefunctionarissen sport en onderwijs bij Sportpunt Houten: Annemarie van Deelen, tot 1 
oktober jl. werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en actief bij haar  
turnvereniging Exalto Sport, neemt de functie over van Laura Goudriaan. Binnenkort neemt zij met 
diverse verenigingen contact op voor  nadere kennismaking. Marjo Heijman, bij velen al bekend als 
genomineerde voor de vrijwilligersprijs 2011, haar activiteiten voor de Houtense IJsbaan of als 
reporter van Omroep Houten, vult het team aan om sport in Houten zichtbaarder te gaan maken.   
Daarnaast ook: Marcel Hoeveman, die voor het eerst namens Basketbalclub Woodpeckers aanwezig 
is, en Peter Boonstra, namens Korfbalvereniging Victum. 

 
 

2. Verslagen 
 

� Verslag bijeenkomst van 20 juni 2012:  
geen opmerkingen. Daarmee vastgesteld. 
 
 
3. Ombuigingen Sport 
 
� Inventarisatie ideeën/belemmeringen voor eigen exploitatie, stand van zaken 
 
Wethouder Geerdes licht nog eens toe, dat de ombuigingen in Houten de forse besparing van ruim 9 
miljoen op moeten gaan leveren. Er volgt hierop nog een aanvullende ombuiging. Hiervoor is een 
denktank ingesteld. 
Deze bezuinigingen treffen ook de sportverenigingen, via afbouw van de subsidie, maar ook door de 
huurverhogingen (zie volgende agendapunt). Om hieraan tegemoet te komen denkt gemeente Houten 
mee over mogelijkheden voor eigen exploitatie van sportverenigingen die over een vaste 
accommodatie beschikken. Tijdens de vorige bijeenkomst van Platform Sport Houten zijn de 
mogelijkheden toegelicht. Onlangs is hierover ook schriftelijke informatie verspreid.  
 
� Hoe nu verder? 
 
Er moet nog een besluit worden genomen over het aantal ontheffingen (nu 3 per jaar, worden er 12). 
 
Er blijkt onduidelijkheid over de status van de mogelijkheden die tijdens de bijeenkomst van 20 juni 
zijn aangegeven. Er is bijvoorbeeld ontheffing gegeven voor het door de sportverenigingen in de 
hallen plaatsen van reclameborden, maar dit blijkt in contact met Projectbureau Accommodaties nog 
niet bekend te zijn. Wethouder Geerdes verzoekt dergelijke constateringen bij hem te melden, zodat 
ook echt kan waar wel degelijk ruimte voor is gemaakt. Desgevraagd zegt hij toe de mogelijkheden die 
er nu zijn voor alle duidelijkheid ook in een brief bekend te maken. 
 
4. Sportaccommodaties 
 
� Sport- en recreatielandschap De Meerpaal, stand van zaken  
 
HC Houten is volgens planning inmiddels naar De Meerpaal verhuisd. Het handbalveld is/wordt ook 
volgens planning aangelegd. Het gereedmaken van het terrein voor HSV Houten Dragons wacht nu 
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nog op de verwijdering van het zand, dat voor de voorbelasting is gebruikt. Dit zand is bestemd voor 
het werklandschap, maar kan daar pas naartoe als de besluitvorming over dit plangebied is afgerond. 
Als dit in de Gemeenteraad van 23 oktober kan, dan verloopt alles volgens planning en zijn honk- en 
softbalvelden in mei 2013 ook klaar. 
 
 
� Sporthallen, nieuwbouw en Den Oord, stand van zaken 
 
Het is de bedoeling dat besluitvorming over de “handbalhal” in de gemeenteraad van december wordt 
afgerond. Dan kan oplevering van de nieuwe hal in het najaar van 2013 plaatsvinden. Door vertrek 
van o.a. HV Houten uit De Slinger kan dan volgens plan vervolgens verschuiving van activiteiten 
vanuit Den Oord naar De Slinger plaatsvinden. Sloop van Den Oord gebeurt in ieder geval niet vóór 
de zomer 2014.  
 
 
� Vandalisme sportparken 
 
Vandalisme bij met name de sportparken van SV Houten en Delta Sports neemt sterk toe en neemt 
ook ergerlijke vormen aan. Zo zijn er bijvoorbeeld vernielingen met een zaag uitgevoerd, is brand 
gesticht op het kunstgrasveld en is de beheerder belaagd. 
Hierop is gerichte actie nodig en mogelijk. Dit is onder meer afhankelijk van meldingen, niet alleen bij  
vandalisme op sportparken, maar overal waar dit zich in Houten voordoet. Wethouder Geerdes spoort 
ieder aan hiervoor gebruik te maken van met Meldpunt Jongerenoverlast. Na melding wordt 
vervolgens niet alleen repressief opgetreden, maar volgt over de aanpak afstemmingsoverleg tussen 
verschillende betrokken partijen. Nadere informatie over het Meldpunt Jongerenoverlast wordt nog via 
de secretaris verspreid. 
Naar aanleiding van dit punt wordt opgemerkt, dat bij de fietstunnels van/naar sportpark De Meerpaal 
inmiddels sprake is van zware overlast. Ook dit pleit voor goed gebruik van bestaande 
meldingsmogelijkheden.   
 
 
� Verhoging huurprijzen accommodaties 
 
Wat betreft de huurverhoging sportaccommodaties is sprake van de volgende bewegingen:  
1. Indexering 2012: De jaarlijkse indexering van de huurprijzen sport- en welzijnsaccommodaties is 

vanaf 2012 verschoven van 1 januari naar 1 augustus. Om als gemeente geen ‘financieel gat’ te 
krijgen in de begroting is de huurverhoging over periode 1-1-2012 t/m 31-7-2012 (7/12x2,25%) 
verdisconteerd in een huurverhoging per 1-8-2012. Daarom is de huurverhoging per 1-8-2012 
berekend op 3,56% (i.p.v. 2,25%.)  

2. Huurverhoging door ombuigingen: Met uitzondering van de buitensport (waarmee vanwege de 
kunstgrasvelden in 2010 nieuwe contracten zijn gesloten) hebben alle sportverenigingen een brief 
gehad van de gemeente (PBA) waarin is aangekondigd dat per 1-8-2013 nieuwe contracten zullen 
worden gesloten en de huurprijzen verhoogd worden met 5% (dit als gevolg van de ombuigingen). 

3. Indexering 2013: Ingevolge de bestaande systematiek komt bovenop deze 5% nog de index voor 
2013 vanaf 1-8-2013 met 1,5 % (onder voorbehoud instemming gemeenteraad). 

 
Naar aanleiding van de toelichting op deze drie verhogingen wordt opgemerkt, dat de schriftelijke 
informatie die hierover is verspreid (in tegenstelling tot de hier gegeven toelichting) niet duidelijk was.  
Verder schept ook veel verwarring dat in de verspreide brief wordt aangekondigd, dat alle bestaande 
overeenkomsten zullen vervallen en dat er nieuwe algemene voorwaarden komen. De aanwezigen 
vinden,dat dit tussen twee contractpartners niet eenzijdig kan worden opgelegd. Wethouder Geerdes 
zegt toe de sportverenigingen bij de ontwikkeling hiervan te betrekken, bijvoorbeeld door het concept 
binnen Platform Sport Houten te bespreken. Hij legt ook uit, dat bij de aangekondigde wijziging vooral 
gedoeld wordt op de wegvallende subsidierelatie met de sportverenigingen. Hierdoor moet de 
tariefstructuur worden aangepast, omdat sportverenigingen anders ook het hoge tarief moeten 
betalen. 
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� Verhoging bezettingsgraad sportaccommodaties 
Wethouder Geerdes vermeldt de verschillende acties, die Projectbureau Accommodaties in 
samenwerking met de afdeling communicatie in het kader van de promotieactiviteiten rondom de 
sportaccommodaties in gang heeft gezet: 
� Er zijn een poster en een flyer ontwikkeld met als slogan: “Ruimte voor sport”. De poster wordt 

binnenkort opgehangen op diverse plaatsen in Houten (bibliotheek, Gemeente Ingang, bij de 
sportaccommodaties etc.) De flyer wordt binnenkort verstuurd aan het bedrijfsleven in Houten en 
aan alle sportverenigingen in de omliggende gemeenten. 

� Medio september stond er een bericht in Houten Actueel. Dit bericht zal van tijd tot tijd worden 
herhaald. 

� Om de 2 weken komt er in Houten Actueel een “stoppertje” als reminder dat er in Houten nog 
ruimte is voor de sport met een verwijzing naar de website. 

� Het zicht op beschikbaarheid van sportaccommodaties is via www.houten.nl/zaalhuur 
toegankelijker gemaakt.  

� Er zal ook regelmatig via Twitter bericht worden over de beschikbaarheid. 
� Via de lichtkranten zal worden gewezen op “ruimte voor sport” met verwijzing naar de website. 
 
Er is afgesproken, dat de extra opbrengsten voor zaalhuur ten goede gaan komen aan het 
sportbudget. Er moet hiervoor nog een 0-moment vastgesteld worden. 
 
Naar aanleiding van deze toelichting wordt opgemerkt: 
� Ook buitenaccommodaties bij deze actie te betrekken (met name overdags veel onbezet), 
� Met name ook gebruikers werven voor de vakantieperiodes (het overgrote deel van de 

zalenleegstand is op tijden en in periodes, die voor sportverenigingen niet echt aantrekkelijk zijn). 
 
Verder wordt aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van kastruimte in de verschillende zalen. 
Dit maakt sommige zalen soms minder geschikt voor gebruik. Dit laatste wordt ook gezien als een 
bespreekpunt voor het dit jaar voor verschillende zalen opgezette gebruikersoverleg. Vaak is het ook 
iets om in onderling overleg tussen de gebruikers op te lossen.  
Taurus merkt op voor De Kruisboog inmiddels ook een gebruikersoverleg te hebben opgezet.  
 
 
5. Activiteitenmarkt 2012 
 
� Ervaringen 
Mike Oosterwaal (TV De Doordraaiers) (niet aanwezig) laat per mail weten, dat deelname aan de 
activiteitenmarkt een groot succes is geweest: 48 nieuwe cursisten voor “Maak kennis met tennis”. 
Baukje van Kooij (VC Houten) heeft positieve ervaringen. Hoewel gevreesd, was de activiteitenmarkt 
niet vercommercialiseerd. Vanwege het goede weer was de belangstelling ook goed. 
 
� Organisatie 
Naar aanleiding van het bericht, dat de huidige organisator, de Evenementenfabriek, is gestopt wordt 
het idee geopperd of er belangstelling zou bestaan voor een andere opzet. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een afzonderlijke sportmarkt, al dan niet op dezelfde dag, op een (of meer) 
sportparken.  Hiervoor zal per mail een belangstellingspeiling worden uitgevoerd. 
 
 
6. Mededelingen 
 
� Mededelingen van verenigingen 
 
VC Houten: Baukje van Kooij maakt melding van de “fietspad-derby” op 5 oktober, tussen Taurus en 
VC Houten. Taurus heeft deze gewonnen! 
 
Victum: heeft met hulp van gemeente Houten gezocht naar een oplossing voor de veroudering van het 
kunstgras. Er is een oplossing gevonden die veilig is en waardoor het huidige kunstgras langer in 
gebruik kan blijven.  Bij Victum is de voorzittersfunctie nog vacant. 
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Taurus: was blij verrast met het bericht in de krant dat verschillende partijen op De Kruisboog een 
convenant hebben afgesloten tegen het zwerfafval. Taurus heeft zich hier per mail meteen bij 
aangesloten. Er komt vanuit Openbare Werken ook een gebruikersoverleg voor De Kruisboog over 
vandalisme. Zowel een veilig als een schoon sportgebied moet daar wat Taurus betreft allebei op de 
agenda komen. 
 
  
� Mededelingen van Sportpunt Houten 
 
Collectieve Verzekering (naar aanleiding van een vraag uit de vorige bijeenkomst): Vrijwilligers zijn 
collectief verzekerd via de Gemeente. Hiervoor is vooraf geen aanmelding nodig. Pas als er wat aan 
de hand is. De informatie hierover is te vinden op www.houten.nl en op de site van Sportpunt Houten 
(www.sportpunthouten.nl) . 
 
Verklaring omtrent Gedrag: NOC/NSF vergoedt de kosten van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
voor aangesloten sportbonden. 
 
Sportimpuls: Er zijn 700 aanvrage ingediend. Voor 70 aanvragen is subsidie toegekend. Er komt in 
2012 geen 2e aanvraagmogelijkheid. Wel in 2013. Voor goede plannen kan men veel budget 
ontvangen. Sportbonden, evenals Sportpunt Houten, verlenen graag ondersteuning bij het aanvragen. 
 
Verenigingsmonitor: Deze is in 2012 uitgevoerd. De resultaten zijn samengevat in een brochure die 
onder de sportverenigingen is verspreid. Iedere vereniging ontvangt ook een specifiek terugkoppeling 
over de eigen gegevens. De combinatiefunctionarissen bezoeken de verenigingen om de resultaten 
door te nemen. Vervolgens wordt op basis daarvan bepaald welke verenigingsondersteuning in 2013 
nodig is (bijv. in de vorm van workshops). 
 
Sportgala 2012: Het Sportgala gaat standaard plaatsvinden op de eerste maandag in de maand 
februari. De volgende keer is dit op 4 februari 2013. Wederom in Theater Aan de Slinger. Om meer 
ruimte te bieden aan de netwerkfunctie van het sportgala wordt dit keer ook gewerkt aan een 
sportplaza. Via www.sportgalahouten.nl kunnen sportverenigingen vanaf 15 oktober kampioenen 
aanmelden. Ook zijn er weer 6 prijzen die door een jury worden toegekend. Dit keer kent de jury ook 
een stem via Facebook. 
Peter Boonstra (Victum) merkt op, dat Victum het sportgala heeft gekoppeld aan een sportgala bij de 
eigen vereniging. 
 
Europese Jeugd Olympische Spelen (EYOF): Dit evenement met 9 sporten vindt in 2013 plaats. 
Houten wil hierbij graag participeren met randactiviteiten. Op 11 oktober bespreekt de EYOF-
organisatie wat voor/vanuit Houten mogelijk is. 
 
 
7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
EHBO voor vrijwilligers: Marjo Heijman (HSSV) informeert naar de financiële mogelijkheden om 
vrijwilligers mee te laten doen aan een EHBO-cursus. De kosten voor deelname zijn voor vrijwilligers 
erg hoog. Dit wordt beaamd. Een aantal bonden biedt een eigen EHBO-cursus aan. 
 
Administratie sportvereniging: Marcel Hoeveman (BC Woodpeckers) informeert naar ervaringen met 
het administratiesysteem All United. Hier zijn geen ervaringen mee. Peter van der Wens merkt op, dat 
Sportpunt Houten desgewenst deskundige ondersteuning kan bieden bij administratieve vragen. 
 
LinkedIn groep: Peter Boonstra (Victum) stelt voor voor de communicatie en informatie-uitwisseling 
tussen sportbestuurders ook gebruik te maken van een linked in groep. De secretaris zal dit 
onderzoeken en zo mogelijk verder uitwerken. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 10 oktober 2012 

Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur, communicatie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
KV Victum/IGCN Peter  Bestuur 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
St. Sportieve Recreatie Adriaan  Abrahamse Bestuur 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  
   
Gasten   
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Gemeente Houten Christine van Bemmel beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportpunt Houten Jolijn van de Giessen Combi sport& onderwijs 
Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Combi sport& onderwijs 
Sportpunt Houten Marjo Heijman Combi sport& onderwijs 
   
Niet aanwezig, met kennisgeving   
Beach Houten Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen 

Nicky op de Weegh 
Voorzitter 
secretaris 

GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
SV Houten Nico van Slegtenhorst voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Niet aanwezig, zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest bestuur 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Delta Sports ‘95 Harold van Hilten Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs 

Harry Pronk 
 
Voorzitter 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers 
Jeroen Smit 

Voorzitter 
penningmeester 

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 
TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
 
 


