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Bijeenkomst van 14 maart 2013, 19.30 – 21.30 uur 

De Meerpaal, Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten 
 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 12 juni 2013) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
Voorzitter Peter van der Wens heet allen van harte welkom. Hij licht toe, dat Platform Sport Houten 
voor deze bijeenkomst te gast is op het nieuwe sportcomplex De Meerpaal, dat recent in gebruik is 
genomen door HC Houten en de FysioWorkshop. Binnenkort zal ook HV Houten haar intrek nemen en 
tenslotte volgt vóór de zomer nog de verhuizing van HSV Houten Dragons. Op den duur moet deze 
locatie plaats gaan bieden aan alle denkbare initiatieven in het kader van Een Leven Lang Bewegen.   

 
2. Verslagen 

 
Verslag bijeenkomst van 10 oktober 2012:  

� Pag. 2, onder Sporthallen, nieuwbouw en Den Oord, stand van zaken: Toevoegen: Sloop van 
Den Oord gebeurt in ieder geval niet vóór de zomer 2014. 

� N.a.v. pag. 2. Verhoging huurprijzen. Indexering 2013: Gemeente Houten hanteert voor 
indexering het CPB-indexcijfer als vertrekpunt. 

� N.a.v. pag. 2. Verhoging huurprijzen: Desgevraagd licht wethouder Geerdes toe, dat de 
huurprijzen die Optisport voor De Wetering in rekening brengt een ander traject volgen. 
Gemeente is hierover met Optisport in gesprek. 

� N.a.v. pag. 3. Bezettingsgraad accommodaties: Het 0-moment vanwaaraf extra opbrengsten 
voor zaalhuur aan het sportbudget ten goede komen is het seizoen 2011/2012. 

� N.a.v. Activiteitenmarkt: De resultaten van de belangstellingspeiling worden kort 
gerapporteerd. Zie bijlage 2 bij dit verslag. In het algemeen is men tevreden met de huidige 
opzet en is er lichte belangstelling voor een extra accent op sport. Om organisatorische 
redenen levert dit voor de Activiteitenmarkt 2013 nog geen veranderingen op. De 
Activiteitenmarkt 2013 vindt plaats op zaterdag 7 september. 

 
3. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
 
Met gemeente Houten wordt al geruime tijd gesproken over de instelling van een SportAdviesRaad, 
die vanuit het sportveld gevraagd en ongevraagd over het sportbeleid kan adviseren. Aan de instelling 
hiervan zitten nogal wat haken en ogen, waaronder financiële. Procedurele afspraken over 
overlegmomenten e.d. zijn gemakkelijker te maken. In het gezamenlijk voorbereide Convenant 
Informatievoorziening Sportverenigingen legt gemeente Houten vast om Platform Sport Houten in een 
vroeg stadium van beleidsontwikkeling te informeren over voorgenomen sportbeleid of beleid waaraan 
voor sport en recreatie belangrijke aspecten verbonden zijn. Vanuit Platform Sport Houten wordt 
gemeente Houten vervolgens zo spoedig mogelijk geïnformeerd hoe op de verstrekte informatie 
gereageerd zal worden. Door dit in een convenant vast te leggen krijgt Platform Sport Houten meer 
een formele rol en zal bij de beleidsvorming beter rekening worden gehouden met adviezen van 
Platform Sport Houten. 
In de praktijk zal gemeente Houten Platform Sport Houten tijdig over beleidsontwikkelingen informeren 
en zal het presidium van Platform Sport Houten als “doorgeefluik” dienen om op haar beurt de 
sportverenigingen te informeren. Het presidium zal dit, zoals ook nu al gebruikelijk is, in beginsel bij 
elk onderwerp afzonderlijk doen. Desgevraagd wordt in het  vervolg ook periodiek een overzicht 
verspreid. Reacties van Platform Sport Houten worden vooraf altijd met alle sportbesturen besproken.     
Het Convenant betreft overigens niet de individuele afspraken tussen gemeente en specifieke 
sportverenigingen. 
Met instemming van alle aanwezigen wordt het convenant vervolgens ondertekend. Namens 
gemeente Houten ondertekent wethouder Geerdes ondertekend. Peter van der Wens ondertekent 
namens Platform Sport Houten. 
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4. Bezettingsgraada sportaccommodaties 
 
Tijdens de bijeenkomst van 10 oktober 2012 is uitvoerig ingegaan op diverse activiteiten om de 
bezettingsgraad van de sportaccommodaties te verhogen, onder meer door beter bekend te maken, 
dat zaalruimte gehuurd kan worden. In aanvulling op de toen al genoemde activiteiten heeft 
Projectbureau Accommodaties een promotiefilmpje laten maken. De aanwezigen krijgen de primeur 
om het filmpje als eerste te zien voordat dit publiek verspreid zal worden.  
Na vertoning bij Platform Sport Houten is dit filmpje te zien op www.houten.nl/zaalhuur.  
Het projectbureau gaat nog verder werken aan de verspreiding via andere kanalen. Ook Sportpunt 
Houten gaat haar kanalen hiervoor inzetten. 
 
5. Ombuigingen Sport. Exploitatieruimte Sportverenigingen 
 
De exploitatieruimte die gezocht wordt om wegvallende gemeentelijke subsidie te compenseren blijkt 
ondanks de voortvarende inbreng vanuit Platform Sport Houten in de praktijk nog maar mondjesmaat 
vorm te krijgen. Naar aanleiding van een circulaire in december over gewijzigde sluitingstijden en 
ervaringen van sportverenigingen met tegenstrijdigheden met de in het vooruitzicht gestelde ruimte 
om initiatieven te nemen ontstond een initiatief om de meest betrokken sportbesturen uit te nodigen 
om een klankbordgroep te vormen. Deze klankbordgroep zou moeten beoordelen welke oplossingen 
urgent zijn en op welke manier uitwerking kan worden versneld. De klankbordgroep kwam op 28 
februari jl. voor het eerst bij elkaar.  
Uit dit overleg volgt een aantal initiatieven, dat met ondersteuning vanuit Sportpunt Houten ter hand 
zal worden genomen. De initiatieven betreffen onder meer een aantal duidelijke (concept)brieven 
waarin per accommodatie expliciet wordt omschreven wat -op basis van het “duimenoverzicht” 
wel/niet is toegestaan en het onderzoeken van de voordelen van collectieve inkoop van catering en 
van energie. Het verslag en een overzicht van de actiepunten van de klankbordgroep is inmiddels 
verstuurd naar de deelnemers, maar zal ook breder verspreid worden. 
 
De klankbordgroep is erg gebaat bij ervaringen die sportverenigingen op dit gebied zelf opdoen, zodat 
het wiel niet door meerdere partijen hoeft te worden uitgevonden. HC Houten heeft bijvoorbeeld zelf 
recente ervaringen met het aanvragen van vergunningen. Desgevraagd is HC Houten (bij monde van 
Bas Leenders) graag bereid deze kennis binnen het platform te delen. 
 
De behoefte om onduidelijkheden en tegenstrijdigheden op te lossen wordt algemeen onderschreven. 
Het initiatief van de klankbordgroep wordt daarom door allen toegejuicht.  
Desgevraagd zal de datum van de volgende bijeenkomst  van de klankbordgroep tijdig bekend 
worden gemaakt, zodat elke verenigingen hiervoor ook tijdig input aan kan leveren.  
 
 
6. Mededelingen / Rondvraag 
 
HSSV (Marjo Heijman): Informeert naar beleid inzake spandoeken langs de Rondweg. Hier zou nieuw 
beleid voor in ontwikkeling zijn. Deze vraag wordt meegenomen in het onderzoek van de 
klankbordgroep over wat bij reclame uitingen wel/niet is toegestaan.   
Voor het plaatsen van spandoeken moet een vergunning worden aangevraagd. Ervaring leert, dat je 
in verband met legeskosten voor één activiteit die vaker plaatsvindt de aanvragen het beste kan 
bundelen. Je betaalt per beslissing en niet per keer dat je dezelfde activiteit uitvoert. 
 
HC Houten (Bas Leenders): Na de verhuizing naar De Meerpaal is HC Houten van 1000 nar 1300 
leden gegroeid. De vereniging kent geen wachtlijst meer! 
 
HV Houten (Dick Jacobs): HV Houten gaat per 1 april van De Stenen Poort voor de buitencompetitie 
over naar De Meerpaal. De leegkomende kantine op De Stenen Poort komt daarmee te koop te staan. 
De kantine mag nog tot de zomer op het sportterrein blijven staan. 
 
SSRH (Adriaan Abrahamse): SSRH (en andere gebruikers) maken zich zorgen over hun gebruik van 
Den Oord. Er is duidelijk sprake van achterstallig onderhoud, dat vooruitloopt op de voorgenomen 
sluiting, terwijl de huurders niet geïnformeerd zijn over de toekomstige ontwikkelingen. Er is een 
gebruikersoverleg geweest, maar daarbij kwam dit onderwerp niet ter sprake. Er zou ook een brief 
geweest zijn waarin huidige huurders zijn aangespoord alvast zelf te kijken naar vervangende ruimte, 
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maar ook deze heeft SSRH nooit ontvangen. SSRH heeft voorkeur voor De Slinger als alternatief, 
maar dat lukt alleen als HV Houten (huidige gebruiker van De Slinger) door realisatie van de nieuwe 
hal op De Kruisboog hier plaats gaat maken. Ook hierover is nog niets zeker. 
Er is door wethouder Geerdes ten overstaan van Platform Sport Houten een toezegging gedaan, dat 
Den Oord niet zal worden gesloten voordat alle gebruikers onderdak hebben gevonden. SSRH zou 
hier ook als individuele vereniging graag zwart op wit een bevestiging van willen zien. 
 
Geconstateerd wordt, dat er behoefte bestaat aan gezamenlijk bestuurlijk overleg van de 
(toekomstige) gebruikers van Den Oord, De Slinger en de nieuwe hal van HV Houten. Het voortouw 
voor een dergelijk overleg wordt vanuit Platform Sport Houten genomen. 
 
Bridgevereniging BOD’84 (Rob Verwaayen): Heeft  vergelijkbaar probleem als bij Den Oord: BOD’84 
(140 leden) speelt op dinsdag en donderdag met ca. 70-80 leden in de Grote Geer. Gemeente Houten 
heeft aangekondigd de Grote Geer af te stoten. Een alternatief is moeilijk te vinden.  Tips zijn welkom! 
Geattendeerd wordt op Cultuurcentrum Schoneveld en om een beroep te doen op Sportpunt Houten. 
Rob zal hier verder naar informeren. 
 
OWSV Hi Dive (William van Rijnsoever):  informeert naar ervaringen van sportverenigingen met de 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG).  De officiële kaders daarvoor zijn niet duidelijk, met name als het 
gaat om de geldigheid van de VOG op andere plaatsen dan waarvoor deze is verstrekt. 
Sportpunt Houten stuitte bij de inzet van sporttrainers zelf ook op diverse vragen en brengt dit in kaart. 
Deze informatie wordt binnen Platform Sport Houten verspreid. 
 
Verder is OWSV Hi Dive zeer benieuwd hoe zaken gaan lopen als in 2017 een nieuwe overeenkomst 
met Optisport aan de orde is. 
 
Gemeente Houten (Christine van Bemmel): Doet vooraankondiging over de Koningsspelen, die rond 
de kroning georganiseerd gaan worden. Er is contact gezocht met Sportpunt Houten over locale 
invulling. Hier komt nog informatie over. 
   
Sportpunt Houten (Marjo Heijman): Vraagt om ideeën/wensen omtrent de invulling van de Nationale 
Sportweek. De gedachte bij Sportpunt houten is om dit keer vooral de individuele sporter centraal te 
stellen. 
 
Taurus (Ronald Koekoek): Vraagt na of het een idee is om een EHBO-cursus te combineren met een 
cursus AED. Er zijn aanbieders bij Sportpunt Houten bekend. Wensen en vragen kunnen gericht 
worden aan jolijn@sportpunthouten.nl. Jolijn van de Giessen coördineert dit. In reactie wordt 
opgemerkt (en meteen gemeld), dat OWSV Hi Dive binnenkort een cursus AED gaat doen en dat 
anderen daarbij kunnen aansluiten.  
 
Taurus (Ronald Koekoek): Bepleit herhaling van Positief Coachen, met name ook vanwege de 
doorstroming in het kader. Taurus heeft eerder meegedaan en start nu ook zelf een vervolg. 
HC Houten heeft hier zelf ook ervaring mee en beaamt het nut ervan. Marcel Hoeveman 
(Woodpeckers) informeert of aansluiting bij het initiatief van Taurus mogelijk is. 
 
VC Houten (Baukje van Kooij): vraagt naar de plannen met een sporthal bij het nieuwe schoolcomplex 
in Houten Zuid. Het gaat hierin inmiddels niet meer om ene sporthal, maar om een (inpandige) 
gymzaal.  
 
 
 
Ter afsluiting attendeert de secretaris op de vaste data die dit jaar voor de bijeenkomsten van Platform 
Sport Houten zijn ingevoerd.  
 
In 2013 volgen nog bijeenkomsten op: 

� Woensdagavond 12 juni 
� Maandagavond 16 september 
� Donderdagavond 12 december 

 
Locatie wordt bij de uitnodiging bekend gemaakt. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 14 maart 2013 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur, communicatie 
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs 

Harry Pronk 
 
Voorzitter 

Hockeyclub Houten Bas Leenders secretaris 
HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
St. Sportieve Recreatie Adriaan  Abrahamse Bestuur 
TV De Doordraaiers Peter Hermens Penningmeester 
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 (tevens HSSV) Marjo Heijman Combi sport& onderwijs 
   
Niet aanwezig, met kennisgeving   
Beach Houten Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
TC Atalanta Onno Claus penningmeester 
Voetbalvereniging ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Niet aanwezig, zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest bestuur 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
KV Victum/IGCN  Bestuur 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
SV Houten Nico van Slegtenhorst voorzitter 
TC Houten  Niels Beijer 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. 14 maart 2013 
Activiteitenmarkt 
Resultaten belangstellingspeiling 
 
Deze belangstellingspeiling is in oktober/november 2012 aan alle bij Platform Sport Houten bekende 
sportbesturen voorgelegd en is door 25 personen beantwoord. Door 3 verenigingen is invulling dubbel 
uitgevoerd. Hieronder een overzicht van de beantwoording. 
 
Gebruik maken van de activiteitenmarkt 

� maakt gebruik van de activiteitenmarkt 76% 
� maakt geen gebruik   24%. 

 
Tevreden met de activiteitenmarkt 

� tevreden of zeer tevreden  60% 
� matig of niet tevreden   32% 

 
Verenigingen geven de voorkeur aan: 

� Voortzetting in de huidige opzet  36% 
� Ontwikkeling van een andere opzet 44% 
� Beide     24% 

 
Bij een nieuwe opzet is er voorkeur voor: 
Gescheiden sportmarkt  

� op dezelfde dag bij ’t Rond 28% 
� op dezelfde dag, elders  20% 

      48% 
Gescheiden sportmarkt 

� op een andere dag op ’t Rond 20% 
� op een andere dag, elders 20% 

40% 
Nvt:  

� huidige opzet afdoende   12% 
� maakt geen gebruik   12% 

 
Attentiepunten/wensenlijstje/opmerkingen: 

� Pluriformiteit van de activiteitenmarkt maakt het juist zo aantrekkelijk  
� Er waren wel veel commerciële instanties en politieke partijen  
� Commerciële aanbieders weren 
� Nadenken of / hoe we sport extra kunnen accentueren is zeker interessant  
� Zaterdag; eind maart/begin april - een sport kennismakingsdag, waar alle verenigingen zich 

kunnen promoten, 't Rond of Manifestatieterrein. 
� Alternatief: fietstoer langs sportverenigingen. Verenigingen die geen eigen locatie hebben 

kunnen gebruik maken van een stand bij een van de andere verenigingen. 
� Op sportgala; aandacht voor activiteitenmarkt, prijsvraag leukste idee etc.  
� Scholen aanschrijven over de activiteitenmarkt 
� Meer bekendheid over de deelname van welke verenigingen via Houtens Nieuws 
� Overdekte activiteitenmarkt in de Expo in Houten. 
� Meer ruimte om sport te laten zien/uit te proberen (demo’s, clinics, partijtje spelen)  
� Evenwicht tussen de grote en kleine kramen, zodat bv de muziek niet overheerst 
� Een activiteitenmarkt op de Kruisboog zou mij wel aanspreken 

 
Conclusies 

� Sportverenigingen maken goed gebruik van de activiteitenmarkt en zijn hier tevreden over. 
� Er is een lichte behoefte aan een aanvulling op deze mogelijkheid. 
� Er is belangstelling voor een gescheiden sportmarkt, maar geen uitgesproken voorkeur of 

deze op/bij ’t Rond moet zijn of elders en of dit op dezelfde of op een andere dag moet zijn. 
� Er is opvallende behoefte aan ruimte om demo’s, clinics te kunnen doen.  


