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Bijeenkomst van 12 december 2013, 19.30 – 22.00 uur 

De Meerpaal, : Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten  (030 – 634 66 60) 
 

 
Verslag (vastgesteld bij de bijeenkomst van 9 april 2014) 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Van de ruimte die Platform Sport Houten bij Zwembad De Wetering (de tussenruimte) gebruikte heeft 
Optisport een fitnesszaal gemaakt. De bijeenkomst is nu in de multifunctionele horecaruimte.  
Wethouder Geerdes heeft laten weten niet bij deze bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn. 
 
2. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 16 september 2013: 
Geen opmerkingen. Vastgesteld. 
 
N.a.v. 3. Convenant Informatievoorziening, Voornemens Buurtsportcoaches: Voor dit project is 
inmiddels gesprek met Platform Sport Houten gaande. Inhoudelijke bespreking wordt geagendeerd op 
de volgende bijeenkomst van Platform Sport Houten. 
N.a.v. 7. Flankerend beleid, sportaccommodaties:  Liduina Strubbe (projectbureau Accommodaties) 
memoreert een recent bericht aan de sportverenigingen: In Reflex is nu ook de vrije ruimte te vinden 
(en te reserveren), die scholen overdags niet gebruiken (o.a. vanwege het continurooster). Zij spoort 
belangstellenden aan Reflex hiervoor te gebruiken. Daarnaast is het ook zinvol voor overdags 
zaalgebruik telefonisch contact op te nemen of een mail te sturen, zodat desgewenst maatwerk 
geboden kan worden. Verder is in Houten-Zuid een nieuwe gymzaal (Limes, ca. 21 x 12) beschikbaar 
gekomen. Deze is aan alle sportverenigingen aangeboden, zodat wensen/opties kenbaar gemaakt 
konden worden. Alle belangstellenden konden bediend worden. 
Het laatste punt geeft aanleiding tot de vraag of de in het verleden gebruikelijke reserveringsavonden 
(voor onderlinge uitruil van huuropties) niet meer georganiseerd worden. Als er behoefte is kan deze 
avond gewoon georganiseerd worden. De secretaris zal hier per mail op attenderen. 
 
3. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
Ingaande 16 september biedt de agenda een resumé van alle onderwerpen waarover gemeente 
Houten het presidium van Platform Sport Houten tussen twee platformbijeenkomsten door heeft 
geïnformeerd. Bij  verspreiding van de agenda konden dit keer geen onderwerpen genoemd worden.  
 
Na  verspreiding van de agenda stelde gemeente Houten Platform Sport Houten op de hoogte van 
gemeentelijke actie in het kader van de wettelijke verhoging per 1 januari 2014 van de leeftijd waarop 
alcoholhoudende drank verstrekt mag worden (“Nix onder de 18”). Alle verenigingen ontvingen 
hierover inmiddels een brief. Voor ondersteuning kan men een beroep doen op Sportpunt Houten.   
    
4. Flankerend beleid (evaluatie) 
In het kader van de gemeentelijke begrotingsombuigingen stemden de sportverenigingen in met 
afbouw van bestaande subsidie. Daarbij is er steeds op aangedrongen te bevorderen, dat 
sportverenigingen in ruil hiervoor ruimhartig in de gelegenheid gesteld worden om op andere 
manieren eigen inkomsten te verwerven of uitgaven te beperken.  
Recent heeft gemeente Houten hiervoor opnieuw een projectleider aangesteld (Jules Tonneijck). 
Sportverenigingen die concrete verruimingsmogelijkheden wensen worden door hem opgeroepen om 
vooral zelf initiatieven te nemen, deze met het presidium te delen en met de projectleider te bespreken 
hoe toe te werken naar beoogde verruiming (per mail: Jules.Tonneijck@houten.nl). 
 
Reagerend op deze oproep en terugblikkend op de feitelijk in 2013 bereikte resultaten tonen veel 
aanwezige sportbestuurders grote teleurstelling. Hoewel subsidiekorting en ook tariefverhoging 
inmiddels al wel zijn doorgevoerd, is er van de in het vooruitzicht gestelde verruiming bar weinig 
terecht gekomen. Er zijn nu nog steeds misverstanden over wat wel/niet mag. Hierover bepleite 
duidelijkheid stuit binnen het gemeentelijke apparaat op verschillende interne blokkades. Ook de 
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eigen initiatieven vanuit Platform Sport Houten om hierin meer voortvarendheid te bereiken liepen 
uiteindelijk op niets uit. 
Velen trekken de conclusie, dat de uitgesproken intentie hierover niet breed binnen de gemeente is 
uitgezet. Veel sportbesturen bekruipt het onaangename gevoel hiervoor aan het begin van het traject 
als vrijwilligers achteraf gezien zo onnodig veel tijd en inspanning in geïnvesteerd te hebben. In plaats 
hiervan zou er inmiddels allang een breed gedragen, integraal flankerend beleid ontwikkeld moeten 
zijn.  
De aanwezigen bepleiten allereerst om dit standpunt helder en duidelijk aan wethouder en 
projectleider af te geven. Voorts wordt voorgesteld hierover in de verkiezingstijd ook de politieke 
partijen te benaderen.  
Ondertussen wil men wel ingaan op het ondersteuningsaanbod om aan de hand van concrete 
wensen/initiatieven naar verruimingen toe te werken en hierover met Jules Tonneijck contact te leggen 
(voorbeelden: verkoop tijdens landelijk toernooi; nachtmarathon; formalisering reclamemogelijkheden).  
 
Collectieve inkoop 
Een van de manieren die geopperd is om kosten te verlagen betreft collectieve vormen van inkoop. De 
mogelijkheden hiervoor worden in samenwerking met Sportpunt Houten verder onderzocht. Op De 
Kruisboog hebben de verschillende bewoners/huurders inmiddels gezamenlijke overleg gestart. Een 
van de initiatieven waarop zij elkaar vinden betreft de collectieve inkoop. Mede gezien dit resultaat 
raadt Ronald Koekoek aan om ook op andere complexen te kijken of je samen overleg kunt starten. 
 
5. Nieuwe Paracommerciele bepalingen Drank en Horecawet 
Op 10 december jl. stelde de Gemeenteraad de Nieuwe Paracommerciële Bepalingen vast. Wijziging 
van de APV was nodig door verandering in de Drank en Horecawet. Voor sportverenigingen is de 
belangrijkste wijziging de verruiming van de regeling, dat tot 1 uur na de wedstrijd horeca (alcohol) 
aangeboden mag worden. Dit wordt verlengd naar 2 uur na het laatste fluitsignaal, maar is dan wel 
inclusief douchen. De Houtense horeca -zo bleek uit een bijeenkomst van paracommerciële en 
commerciële horeca- heeft geen bezwaar tegen verruiming, maar drong wel aan op betere 
handhaving.  
Vanuit de sportverenigingen is ingesproken door SV Houten en Taurus (schriftelijk). Er is o.a. gepleit 
voor een ruimhartig beleid om sportverenigingen meer ruimte voor exploitatie te bieden. Ook is 
gewezen op de maatschappelijke functie die sportverenigingen/-kantines kunnen vervullen. In de 
toekomst zal hier in toenemende mate beroep op gedaan worden.  
Tijdens de behandeling lichtte burgemeester De Jong toe, dat aanpassing van de APV een technische 
wijziging betreft en geen verandering van het beleid. Handhaving blijft volgens hem ongewijzigd.  
Sportverenigingen worden opgeroepen het te melden als dit in de praktijk anders blijkt uit te pakken. 
 
De burgemeester kondigde verder aan, dat er nog gesprek komt over de maatschappelijke functie van 
paracommercie/sportkantines. Z.i. is dat het moment waarop naar aanleiding van inbreng vanuit de 
sportverenigingen wel tot beleidswijziging besloten kan worden. 
 
6. Sportfonds Houten 
Bij het afbouwen van de subsidies aan sportverenigingen is bepaald, dat het subsidiesaldo geleidelijk 
overgeheveld wordt naar een Sportfonds. Dit Sportfonds Houten moet in overleg met de 
sportverenigingen verder worden opgebouwd. Op 5 december heeft de Werkgroep Sportfonds Houten 
de eerste contouren geschetst. Deze worden schriftelijk aan de sportverenigingen voorgelegd. 
 
Ter vergadering is een uitdeelstuk ter beschikking, waarvan de hoofdlijnen worden toegelicht. 
Over een hierin genoemd voorbeeld (vanuit het sportfonds bijdragen aan opleiding van vrijwilligers) 
wordt opgemerkt, dat vertrekpunt zou moeten zijn, dat sportverenigingen in beginsel hun eigen kosten 
moeten kunnen financieren, maar dat een financiële bijdrage van het sportfonds wél een investering 
zou kunnen zijn in gezamenlijke inkoop/organisatie, waardoor een voorziening voor allen goedkoper 
zou kunnen worden. 
Verder wordt bepleit, dat financiële ondersteuning door het sportfonds ook langer dan een jaar moet 
kunnen beslaan. 
 
7. Mededelingen 
Mededelingen van de verenigingen  
Een aantal aanwezigen maakt gebruik van de mogelijkheid mededelingen te doen: 
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� Onno Claus (TC Atalanta, schriftelijk) attendeert op een verruiming per 1 januari 2014 om fiscaal 
aftrekbaar aan sportverenigingen te schenken. Hier komt nog een bericht van de overheid over, 
dat dan ook binnen Platform Sport Houten verspreid wordt. 

� Harry Pronk (HV Houten) meldt, dat De Steenen Poort nu geheel ontmanteld is. Het paviljoen van 
HV Houten is verhuisd naar Zandvoort. 

� Dick Jacobs (HV Houten) heeft nieuwe, verwachtingsvolle signalen over de bouw van een hal. De 
kans groeit dat 1 september haalbaar wordt. Ondertussen staat Heren-1 hoog in de competitie! 

� Ronald Koekoek (Taurus) Ook Heren-1 van Taurus staat hoog in de competitie. 
� Baukje van Kooij (VC Houten) kondigt het tweede lustrum aan van VC Houten (mei 2014).  
 
Mededelingen van Sportpunt Houten 
Robbert Bessems, sportmakelaar, doet de volgende mededelingen: 
� Vacature combinatiefunctionaris, met aandachtsgebied PR en communicatie: Marjo Heijman heeft 

haar functie opgezegd. Hierdoor ontstaat bij Sportpunt Houten per direct een vacature. De 
vacaturetekst zal aan alle sportverenigingen toegestuurd worden. Belangstellenden kunnen aan 
Robbert Bessems worden doorgegeven. 

� Financieel advies Rijnconsult: naar aanleiding van het ondersteuningsaanbod van het jarige 
Rijnconsult zijn trajecten bij 2 sportverenigingen gestart. 

� Kampioenenbal: Vrijdag 13 december worden alle aangemelde kampioenen gehuldigd. Dit 
gebeurt op het Winterplein en vormde voor de horeca aanleiding om aansluitend een sportfeest te 
organiseren. Een mooi voorbeeld van intersectorale samenwerking. 

� Sportgala:  De voorbereidingen voor het Sportgala 2013 zijn in volle gang. Via 
www.sportgalahouten.nl kunnen nog nominaties gedaan worden. Met name voor Sportman en 
Sportvrouw van het jaar. 

  
8. Rondvraag 
- 
 
 
Sluiting, om 22.00u, waarna informele afsluiting.  
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 12 december 2013 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk 

Dick Jacobs 
Voorzitter 

HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
KV Victum | War Child Sandra Elsing Penningmeester 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Voetbalvereniging ‘t Goy Michaël Hooyman Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  
   
Gasten   
Gemeente Houten Ellen Arendse beleidsmedewerker 
Gemeente Houten Liduina Strubbe Verhuur PBA 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
   
Niet aanwezig, met kennisgeving   
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Beach Houten Ellen de Roos Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
SV Houten Cees Orij secretaris 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 
   
Niet aanwezig, zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest bestuur 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur, communicatie 
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
Hockeyclub Houten Bas Leenders (Mark Heukels) secretaris 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
St. Sportieve Recreatie Adri  Abrahamse Bestuur 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
TC Atalanta Sander Komijn voorzitter 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Bestuur 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
 
 


