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Bijeenkomst van 9 april 2014, 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: De Meerpaal, Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten  (06 – 2205 3445) 
 

Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 30 juni 2014) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Voorzitter Peter van der Wens opent de vergadering en heet in het bijzonder de gasten Johan Jonker 
en Antoine de Haan welkom. Hij licht toe, dat de agenda start met de agendapunten waarvoor zij 
aanwezig zijn. Desgewenst kunnen zij na hun agendapunt bij de bijeenkomst blijven. 
 
2. Duurzaam inkopen in Houten 
Johan Jonker, voorzitter van de werkgroep Fairtrade Gemeente Houten, legt uit, dat fair trade ook 
altijd gaat over duurzaamheid. Duurzaamheid is voor hem: rekening houden met People 
(mensenrechten), Planet (milieu) en Profit (zodanig, dat ieder er een eerlijk loon van heeft). 
Zijn werkgroep ziet veel maatschappelijke betrokkenheid bij bedrijven en instellingen in Houten, maar 
ziet ook, dat men vaak alleen zelf bezig is met het vergaren van kennis. Daaruit ontstond het idee om 
voor deze kennisvergaring en uitwisseling een Houtens platform of netwerk op te zetten. Dit platform 
kan ook voor sportverenigingen interessant zijn, omdat ook zij vaak bezig zijn met het thema 
duurzaamheid. Johan Jonker denkt dan aan het aankopen van kleding, het aanschaffen van 
kantinemiddelen en het inkopen van energie: je kunt als sportvereniging zelf uitrekenen hoe hiermee 
voordeel te halen, maar het zou effectiever zijn om bestaande kennis hierover te delen.  
Zijn concrete vraag is of iemand de sport in het platform zou willen vertegenwoordigen. Het wordt 
geen intensieve klus: eenmaal per jaar vergaderen en verder vooral met elkaar mailen. 
De werkgroep bestaat nu uit Wereldwinkel, gemeente en Platform Maatschappelijk Ondernemen 
(PMO). De werkgroep legt naast sport ook contact met kerken en onderwijs. 
 
Een rondje langs de verschillende sportverenigingen leert, dat er vooral veel belangstelling is voor 
duurzaam energiegebruik: Sportverenigingen doen al onderzoek naar energiebesparing (o.a. met 
zonnepanelen) of het spreekt hen aan daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er 
sportverenigingen die aandacht vragen voor de energiekosten van te hoge verwarming (van gymzalen 
en van zwemwater). Het is tegelijk moeilijk om rendement goed uit te rekenen en/of voorzieningen te 
realiseren. Kennisuitwisseling zou welkom zijn. 
Beleid omtrent duurzaamheid rond de kantine is nog niet ontwikkeld en wil men binnen de vereniging 
wel als thema onder de aandacht brengen. Naast fair trade koffie kan je ook denken aan inkoop van 
streekproducten (minder transport). Eén vereniging noemt ook afvalscheiding. 
Duurzaamheid in relatie tot kleding is bij velen nu vaak geen thema, maar ook daar wil men wel naar 
gaan kijken. Er zijn hierbij wel beperkingen, omdat sporters vaak zelf kleding kopen en/of de kleding 
via de sponsor geleverd wordt. Johan merkt op, dat veel bedrijven in Houten met duurzaamheid bezig 
zijn en het dus zinvol kan zijn hierover in gesprek te komen. Verder wordt opgemerkt aandacht te 
schenken aan de inkoop van ballen. 
Een vereniging (Taurus) heeft duurzaamheid integraal in het beleid opgenomen. Voorzitter Ronald 
Koekoek gaat voorstellen ook fair trade hierbij in te voegen. Taurus heeft in haar commerciële beleid 
aangegeven, dat haar sponsors/leveranciers bij duurzaam sporten moeten passen. 
 
Ter afsluiting zegt Johan Jonker toe te gaan kijken wat hij tegenkomt in het kader van wat besproken 
is. De secretaris zal de vraag van de werkgroep per mail onder de sportverenigingen verspreiden. 
 
3. Sport en Vrijheid 
Antoine de Haan, voorzitter van het 4/5 mei comité, licht toe, dat het 4/5 mei comité met het naderen 
van de 70e herdenking van de bevrijding in 2015 zoekt naar een andere invulling voor het herdenken. 
De voorkeur gaat ernaar uit vooral samen iets te doen met vrijheid en verbondenheid. 
Het 4/5 mei comité vraagt hiervoor van de sport, maar ook van andere Houtense instellingen en 
organisaties om in de aanloop naar 4/5 mei 2015 aan zoveel mogelijk activiteiten het label Vrijheid te 
koppelen. Bedoeling is dit te richten op bestaande activiteiten en niet zozeer nieuwe initiatieven. Op 5 
mei 2014 is de aftrap en kunnen activiteiten aangekondigd worden. Op 5 mei 2015 kan teruggekeken 
worden wat dat dan opgeleverd heeft. 
Het comité kan behulpzaam zijn bij de publiciteit. 
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In de discussie wordt opgemerkt: 
� Zijn er voorbeelden van elders, bijv. naar aanleiding van 50 jaar Bevrijdingsdag? 
� Valt er iets te doen met een stedenband van Houten met een andere gemeente? 
� Denk aan wat vrijheid voor sport kan betekenen: Kan je jouw sport wel overal spelen? 
� Roeiwedstrijd Varsity betrekken: De Varsity mocht tijdens de oorlog niet gehouden worden! 
� Loop door Houten als Vrijheidsloop benoemen! 

 
4. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 12 december 2013: 
Ad 5. Taurus heeft niet ingesproken, maar wel aan een schriftelijke inbreng meegewerkt.  
Tekst wordt aangepast. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld. 
 
N.a.v. 3. Nix onder de 18: Er is geen gebruik gemaakt van de aangeboden ondersteuning. 
N.a.v. 4. Flankerend beleid, Collectieve inkoop:  Annemarie van Deelen licht toe, dat het overleg op 
De Kruisboog over collectieve inkoop een oriënterend karakter heeft en dat vergelijkbaar overleg op 
andere complexen (w.o. De Wetering) nu nog niet is opgezet, maar wel in planning staat. 
 
5. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
Bij dit agendapunt sinds september 2013 de onderwerpen gemeld waarover gemeente Houten het 
presidium van Platform Sport Houten tussen twee platformbijeenkomsten informeerde. In dit kader 
meldt het presidium de aanpassing van het handhavingsbeleid in het kader van de drank- en 
Horecawet. Op 23 april a.s. heeft het presidium hierover met de burgemeester een eerste bespreking. 
Met de gemeente is ook gesproken over de interne borging van de toepassing van dit Convenant, 
zodat de sportverenigingen bij relevante beleidsontwikkelingen ook daadwerkelijk tijdig betrokken 
worden. Het overleg hierover begint vruchten af te werpen. 
Desgevraagd beaamt Peter van der Wens, dat het presidium –zij het laat- is geïnformeerd over het 
raadsvoorstel Sportcentrum Houten. 
    
6. Flankerend beleid (evaluatie) 
Jules Tonneijck, gemeente Houten, heeft van Jeroen Zwart het projectleiderschap `Flankerend beleid` 
overgenomen. Jules bespreekt aan de hand van zijn presentatie de huidige stand van zaken. 
 
Wat betreft Reclame wijst hij op de ruimte die er inmiddels is om aan de buitenkant van sportvelden 
reclame aan te brengen en daar als vereniging (sponsor-)inkomsten uit te verwerven. Hij merkt op, dat 
deze mogelijkheid lang niet overal wordt benut.  
Wat reclame in de sporthal betreft is er na het aflopen van bestaande contracten met huidige 
adverteerders nu ruimte voor andere afspraken. Hij noemt een verzoek van Taurus over reclame in en 
buiten de sporthal. Dit verzoek is in behandeling genomen en is gehonoreerd. Een brief van 
Projectbureau Accommodaties is onderweg. Enkele praktische vragen die nog spelen kunnen volgens 
hem goed getackeld worden. Jules benadrukt, dat de intentie altijd is om vooral te kijken naar wat kan. 
Wat betreft Paracommercie wijst Jules op verruiming van de openstellingstijd (meer ontheffing voor 
sportgerelateerde activiteiten en van de schenktijden (2 in plaats van 1 uur na een sportactiviteiten). 
Verder wil de gemeente graag maatwerk leveren als er om uitzonderingen wordt gevraagd. 
 
Desgevraagd licht Jules Tonneijck toe, dat een actie van Taurus om te onderzoeken of goedkoper 
energie kan worden ingekocht een eigen activiteit van de gemeente om regionaal collectief energie in 
te kopen doorkruist en geeft hij aan, dat commerciële verkoop van een vereniging tijdens een toernooi 
in een sporthal enerzijds niet toegestaan omdat conform het bestemmingsplan geen detailhandel in 
sporthallen mogelijk (daarvoor zou je het bestemmingsplan moeten aanpassen), maar dat hiervoor 
wel toestemming kan worden gegeven als dit wordt opgenomen in de aanvraag van een 
evenementenvergunning. 
 
Zoals de gemeente per brief ook al eerder heeft opgeroepen, roept Jules de sportverenigingen 
nogmaals op om bestaande wensen tot verruiming aan hem te laten weten. Er zal vanuit een positieve 
benadering gekeken worden hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden. 
Hij wijst erop, dat daarbij altijd ook overwegingen van veiligheid en openbare orde in de afweging 
meegenomen zullen worden. 
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Ronald Koekoek (Taurus) merkt op, dat hij hierbij wel een duidelijke achterliggende visie van de 
gemeente op prijs zou stellen. Het onderscheid dat de gemeente nu bijvoorbeeld maakt bij het 
honoreren van wensen bij sportvelden versus wensen rond sporthallen komt bij hem willekeurig over. 
Yvonne van Slagmaat (GoSwim) bepleit om de resultaten hieruit na een jaar samen te evalueren, 
tijdens een bijeenkomst van Platform Sport Houten. 
Na een technische uitleg over aanvragen van een vergunning, dan wel volstaan met een melding 
wordt opgemerkt, dat gemeentelijke hulp bij het aanvragen zeer welkom zou zijn. Ook wordt gepleit 
voor actieve voorlichting over de regelgeving en hoe een sportvereniging die het beste kan toepassen. 
 
Nog enkele leerpunten: 
� Er is vorig jaar een verruiming in werking getreden voor het aantal feesten waarvoor een 

vereniging vrijstelling kan krijgen. 
� Als meerdere vergunningen aangevraagd moeten worden is het lonend deze in één keer aan te 

vragen (minder legeskosten). 
 
7. Mededelingen 
Mededelingen van de verenigingen  
Verschillende aanwezigen maken gebruik van de mogelijkheid mededelingen te doen: 
� Ank Versteeg (KV Victum War Child) is kandidaat voor het voorzitterschap bij Victum. 
� Marc Holman (HSV Houten Dragons) meldt trots de realisatie van een 3e veld op De Meerpaal. Dit 

wordt zaterdag 12 april geopend, als ook de competitie voor de Dragons start. 
� Ronald Koekoek (Taurus) attendeert op een wedstrijd van Kootfin Taurus H1 tegen het nationale 

zitvolleybalteam op donderdagavond 17 april. 
� Ton van de Ham (HSSV) meldt de start van het skateseizoen met een eerste toerrit vanaf De 

Kruisboog op zondag 13 april om 14.00u. 
� Gerard Sleijpen (Taekyon) spreekt vol lof over sportzaal Limes, waarnaar Taekwondo inmiddels 

vanuit De Oord verhuisd is. 
� Vincent Verhulst (Beach Houten) vertelt, dat in mei stagiaires geworven gaan worden voor het 

jaarlijkse beachtoernooi. Hij hoopt, dat dit ook dit jaar op het Houtense stadsstrand gehouden kan 
worden, maar dat lijkt nu nog niet zeker. Zo niet, dan vindt het toernooi aan de Rietplas plaats. 
Naar aanleiding hiervan pleit Ronald Koekoek (Taurus) voor snelle duidelijkheid: er zijn nu al 
verschillende verenigingen intensief met voorbereidingen bezig. 

� Yvonne van Slagmaat (GoSwim) attendeert op een activiteit van Utrecht Sport op Maat. Onder 
andere kan men op 16 mei (15.00 – 16.30u) op Nieuw Welgelegen in Utrecht kennis maken met 
rolstoel basketbal. 

� Sander Komijn (TC Atalanta) deelt mee, dat zijn vereniging onlangs gestart is met rolstoel tennis. 
 
Mededelingen van Sportpunt Houten 
� Robbert Bessems (sportmakelaar) stelt Chantal Linschoten voor. Zij heeft Marjo Heijman 

opgevolgd en is verantwoordelijk voor website, social media en ondersteuning van verenigingen 
bij communicatie en pr. Chantal ook actief voor HoutenFM. 

� Peter van der Wens merkt op, dat G-sport in Houten steeds meer belangstelling ontmoet. Hij wijst 
onder andere op het G-sportcafé, dat Sportpunt Houten onlangs georganiseerde. Hieruit komen 
verschillende vervolgactiviteiten voort. Naar aanleiding van het G-sportcafé zal Sportpunt Houten 
in de toekomst niet meer spreken over “G-sport”, maar over “Special Sports”. 

� Will Mossink deelt mee, dat er wegens ziekte van de betrokken ambtenaar geen bijeenkomst over 
zaalreservering voor het volgende seizoen komt. Binnenkort ontvangen verenigingen een 
uitnodiging de reserveringen voor het nieuwe seizoen op te geven. Hij spoort verenigingen aan 
wensen om van een bestaand patroon af te wijken altijd kenbaar te maken, zodat PBA kan 
nagaan wat hieraan bij concrete verzoeken te doen valt. 

  
8. Rondvraag 
� Ton van der Ham (HSSV) heeft de ervaring, dat het steeds moeilijker is om publicaties in de locale 

bladen geplaatst te krijgen. Zijn ervaring wordt breed gedeeld: Sportverenigingen moeten steeds 
vaker voor publiciteit betalen! Dit leidt tot het verzoek met de gemeente na te gaan of hiervoor een 
voorziening getroffen kan worden. Chantal Linschoten kan hierbij ondersteuning bieden. 

 
Volgende bijeenkomst is op maandag 23 juni 1en vindt plaats bij Taurus. 
                                                   
1 Vanwege WK Voetbal verplaatst naar 30 juni 2014 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 9 april 2014 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
Beach Houten Vincent Verhulst Bestuur 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter f.t. 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  
WTC Houten Kees Keuzenkamp voorzitter 
   
Gasten   
Werkgroep Fairtrade Houten Johan Jonker Voorzitter 
Comité 4/5 mei Antoine de Haan Voorzitter 
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Gemeente Houten Jules Tonneijck Beleidsmedewerker 
Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportpunt Houten Chantal Linschoten Combinatiefunctie PR 
Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Combinatiefunctie 
   
Niet aanwezig, met kennisgeving   
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 
Voetbalvereniging  ‘t Goy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Niet aanwezig, zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest Bestuur 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur 
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
Hockeyclub Houten Ed Achterberg 

Bas Leenders 
Voorzitter 
Secretaris 

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 
SV Houten Cees Orij Secretaris 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV De Doordraaiers ? Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
 
V: aangemeld     MKA; met kennisgeving afwezig 


