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Bijeenkomst van 30 juni 2014, 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Taurus, sporthal De Kruisboog, De Kruisboog 15, 3994 AE Houten  (06 – 30 69 34 85) 
 

Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 22 september 2014) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens opent de vergadering en heet in het bijzonder de gasten Bram van Slagmaat en 
Anneveere Hoogbergen welkom (punt 2). Hij prijst de deelnemers voor deze bijeenkomst, die 
vanwege WK Voetbal naar vanavond is verplaatst en waarvoor de opkomst evengoed groot is. Verder 
kondigt hij de verlate komst aan van de nieuwe wethouder sport, Kees van Dalen. 
 
2. Sportfonds Houten1 
Met het voorwerk van de Werkgroep Sportfonds Houten en de schriftelijke reacties van de 
sportbesturen is de opzet van een Sportfonds Houten verder uitgewerkt door twee studenten. Bram 
van Slagmaat en Anneveere Hoogbergen gaven hier in samenspraak met Platform en gemeente 
verder invulling aan en presenteren het resultaat. Daarop volgt het opnemen in een officieel 
collegevoorstel. Het streven is Sportfonds Houten nog in 2014 operationeel te krijgen. Projecten 
waarvoor in 2014 bij het fonds een aanvraag wordt ingediend hoeven niet in 2014 te zijn uitgevoerd. 
 
Bij de opzet van Sportfonds Houten is uitgegaan van de doelstelling die ook gehanteerd wordt voor de 
landelijke regeling Brede Impuls Combinatiefunctionarissen. Belangrijkste doelstelling van deze  
landelijke regeling betreft het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van burgers. 
Dit vormt ook het belangrijkste criterium voor de toekenning van aanvragen bij het fonds. Verder is 
belangrijk dat initiatieven vernieuwend zijn en dat er wordt samengewerkt bij de uitvoering. Sportfonds 
Houten is niet bedoeld om liquiditeitsproblemen van verenigingen op te vangen of vergoedingen te 
verstrekken voor materiaal, kantine en /of salariskosten. Deze kosten kunnen wel toegekend worden 
als deze van belang zijn voor het initiatief waarvoor een aanvraag wordt gedaan.  
Zodra Sportfonds Houten bestaat volgt er een goede voorlichtingsactie om doel en werkwijze van het 
fonds uit te leggen. 
 
Er komen jaarlijks twee openstellingen voor aanvragen. Alleen in startjaar 2014 is maar één 
openstelling. Bij de keuze van het tijdstip wordt rekening gehouden met de start van verenigingsjaren. 
Aanvragen worden beoordeeld door een toekenningscommissie.  
Het bestuur van Sportfonds Houten (= bestuur Sportpunt Houten) doet voor de samenstelling van de 
toekenningscommissie een voordracht aan Platform Sport Houten. Het verloop van de toekenningen 
wordt jaarlijks aan Platform Sport Houten gerapporteerd en met het platform geëvalueerd. 
 
Sportfonds Houten kan na een aanloopperiode vanaf 2017 jaarlijks beschikken over € 49.747,-. De 
eerste drie jaar wordt het fonds gevuld met het afbouwen van de subsidies die nu nog rechtstreeks 
naar de sportverenigingen gaan. Hierin is niet de afbouw van de subsidie van de grote verenigingen 
opgenomen met een eigen kantine. Deze verenigingen raken in 2012 hun subsidie al volledig kwijt, 
maar de opbrengst daarvan vormde onderdeel van de gemeentelijke ombuigingen.  
Sportfonds Houten kan ook andere inkomsten verwerven. 
 
Tijdens de discussie wordt met name ingegaan op de jaarlijkse omvang  van het fonds in relatie tot de 
omvang van de aanvragen: Een enkele aanvraag zou al het volledige budget kunnen betreffen, maar 
ook zouden er te weinig aanvragen kunnen zijn om het budget uit te kunnen putten. Dit zijn zaken die 
de toekenningscommissie nauwlettend in de gaten moet houden. Hierover zal de commissie ook 
direct naar Platform Sport Houten terugkoppelen. 
Voorgesteld wordt een maximumhoogte voor aanvragen aan te geven en ook is het raadzaam als 
aanvragers zelf aangeven hoe het initiatief wordt uitgevoerd als niet het volledige bedrag van de 
aanvraag wordt toegekend. 
Tot slot wordt opgeroepen om bij de instelling van Sportfonds Houten gezamenlijk een statement te 
maken, dat beslissingen van de commissieleden gerespecteerd zullen worden. 
 

                                                   
1 In verband met de tentamenperiode wordt de presentatie van de studenten aan het begin van de bijeenkomst behandeld. 
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3. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 4 april 2014: 
Ad 7.: De nieuwe voorzitter van KV Victum War Child (inmiddels aangesteld) heet Ank Versteeg en 
niet Ank Verhulst.  
Tekst wordt aangepast. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld. 
 
N.a.v. 2. Duurzaam inkopen: Er was op 26  mei een startbijeenkomst, waarbij vanuit de sport Taurus 
aanwezig was. Er is gewezen op bestaande netwerkstructuren, zoals deze nu op De Kruisboog 
ontstaat en via welke heel goed nieuwe ideeën en informatie over duurzaamheid verspreid kan 
worden.  Er wordt door Johan Jonker (Fairtrade Werkgroep) een plan van aanpak uitgewerkt.   
N.a.v. 3. Sport en Vrijheid:  Lida van de Marel (4/5 mei comité) heeft naar aanleiding van de 
platformbespreking verschillende verenigingen gericht benaderd en ideeën uitgewisseld. Dit levert 
bescheiden bijdragen aan het thema Vrijheidsjaar op. Opgemerkt wordt, dat het leggen van een relatie 
tussen sport en vrijheid geen gekunstelde aangelegenheid moet zijn. 
 
4. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
Sinds september 2013 worden bij dit agendapunt de onderwerpen gemeld waarover gemeente 
Houten het presidium van Platform Sport Houten tussen twee platformbijeenkomsten informeerde.  
In dit kader meldt het presidium de ontwikkeling van de nieuwe Gezondheidsnota (geagendeerd), de 
projectplannen Buurtsportcoach en Jongeren op Gezond Gewicht, JOGG (toegelicht bij de presentatie 
van de Gezondheidsnota). 
De gemeente Houten heeft aangegeven bezig te zijn een antwoord op de gevolgen voor Houten naar 
aanleiding van de Wet Markt en Overheid, die per 1 januari 2015 van kracht wordt. Een eerste 
beoordeling wijst niet op ernstige gevolgen. 
Verder is geattendeerd op sportrelevante onderdelen in het nieuwe collegeprogramma: 

- betaald parkeren op voorzieningengebieden (teruggetrokken) 
- ombuigingen in relatie tot beheer/onderhoud van accommodaties 
- sluiting buitenzwembad. 

Platform Sport Houten wordt hierbij betrokken zodra hiervoor sprake is van concrete plannen. 
    
5. Kennismaking nieuwe wethouder sport 
Ter toelichting op het collegeprogramma (zie voorgaand punt) merkt de nieuwe wethouder sport, Kees 
van Dalen, op, dat het collegeprogramma op meer plaatsen ingaat op sport en hier mooie woorden 
aan besteedt. Wat betreft de ombuigingen in relatie tot de accommodaties licht de wethouder toe, dat 
hierbij gedacht wordt iets te gaan doen met reserves. Hij wil de mogelijkheden hiervoor graag met de 
sportverenigingen verder onderzoeken/bespreken. 
Ter algemene toelichting merkt Kees van Dalen op, dat het college de velden sport en cultuur 
volledige steun blijft geven. Hij verklapt blij te zijn, dat het onderdeel sport in zijn portefeuille is 
gekomen. Hij is zelf een actief sporter en zou het ook leuk vinden als de sportverenigingen hem bij 
evenementen uit willen nodigen. Over sport moet je niet praten is zijn devies. In sport moet je opgaan! 
Volgens de wethouder heeft Houten met sport voor de jeugd veel goud in handen. Hij ziet in sport veel 
kansen, die hij in de komende collegeperiode ook graag wil gebruiken. Waar mogelijk gaat hij zich 
ervoor inzetten de “rarigheid” van de regels af te halen en te zorgen dat deze aansluiten op de 
behoeften van verenigingen.  Ook vindt hij het belangrijk, dat deelname aan sport voor iedereen 
mogelijk is/blijft en we in het bijzonder aandacht besteden aan voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 
 
6. Lokaal Gezondheidsbeleid Houten 2014-2017 
De contouren van een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid zijn inmiddels goed zichtbaar. De 
huidige conceptversie leent zich goed voor een eerste bespreking met de sportverenigingen. 
Naar verwachting neemt het college in juli een besluit over het voorgenomen beleid en volgt 
behandeling in de gemeenteraad eind september/begin oktober. 
In dit kader zijn ook U-pas en Jeugdsportfonds geëvalueerd, maar de resultaten daaruit worden 
verwerkt in de volgende Sportnota, niet in de Gezondheidsnota. 
 
Jacqueline Eggermont, beleidsmedewerker gemeente Houten, licht toe, dat het nieuwe 
gezondheidsbeleid mede is gebaseerd op het nieuwe WMO-beleid, dat ervan uitgaat dat iedereen 
langer zelfstandig moet kunnen blijven wonen en functioneren. Een gezonde levensstijl is daar een 
belangrijke voorwaarde voor. Het nieuwe gezondheidsbeleid gaat zich dus ook vooral richten op het 
bevorderen van een gezonde levensstijl. De gemeente wil daarbij niet zozeer inzetten op doelgroepen 
(bijv. 55plussers), maar vooral inzetten op de kwetsbare burgers in deze doelgroepen. Ook wil de 
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gemeente inzetten op integrale programma’s. In het verleden waren er vooral programma’s die erop 
waren gericht om een specifiek iets te voorkomen. Integraal houdt nu in, dat je bijv. burgers weerbaar 
maakt. Met weerbaarheid kan je vervolgens op meer terreinen nee zeggen. 
 
Het gezondheidsbeleid werkt op drie terreinen, waarop Jacqueline Eggermont afzonderlijk ingaat. 
 
Psychosociale gezondheid: Dit betreft het tegengaan van eenzaamheid en depressie. Ook dementie 
neem toe. Bewegen kan daarbij helpen. Heeft als zodanig niet direct raakvlakken met sport. 
 
Gezond gewicht en bewegen: Hier wordt gekozen voor een integrale benadering die moet maken, dat 
gezond bewegen voor iedereen het meest aantrekkelijke alternatief is. Dit wordt ingevuld langs twee 
lijnen: Buurtsportcoach en het project JOGG en hier worden allerlei maatschappelijke partijen bij 
betrokken. Buurtsportcoach betreft een uitbreiding van het huidige taakveld van de 
combinatiefunctionarissen (nu sport en onderwijs) naar wijk/buurt. Het is de bedoeling kwetsbare 
doelgroepen te localiseren en daaraan ook in de wijk sport aan te bieden. JOGG betreft een in het 
buitenland beproefde benadering waarbij vooral de positieve kanten van voeding/bewegen worden 
benadrukt. Gemeente Houten wil aansluiten bij het landelijke JOGG-programma daat hieraan 
uitwerking geeft. Voor beide projecten worden de plannen samen met Sportpunt Houten ontwikkeld en 
uitgevoerd.   
  
Preventiebeleid genotmiddelen: Het doel hiervan is het terugdringen van alcohol onder de 18 jaar en 
het tegengaan van bingedrinken. Samen met Sportpunt Houten wordt bijvoorbeeld al aandacht 
besteed aan de instructie Verantwoord Alcoholgebruik. Grootste verandering met het bestaande 
beleid is, dat handhaving nu meer gecombineerd wordt met voorlichting en preventiegerichte acties. 
Dit wordt ook regionaal aangepakt, zodat er meer publiciteit/aandacht gegenereerd kan worden en er 
ook geen uitwijkgedrag naar andere gemeenten ontstaat. 
 
In de discussie wordt allereerst opgemerkt, dat het goed is, dat dit beleid eraan gaat werken, dat alle 
partijen betrokken worden. Tot nu toe zijn er over samenwerking tussen sport en andere sectoren nog 
vooral slechte ervaringen. 
Verder wordt met name ingegaan op het belang van sportdeelname, vooral ook onder de kwetsbare 
groepen. We moeten ouders en kinderen wel op een of andere manier blijven betrekken. Men maakt 
zich zorgen over het afhaken van leden door de contributieverhoging. 
Dit is in de cijfers nog niet terug te zien, maar moet goed in de gaten gehouden worden. 
Dit vraagt ook om meer bekendheid van U-pas en Jeugdsportfonds (niet in de nota genoemd). 
  
Sport moet ook in andere modellen gaan denken: er zijn bijvoorbeeld “trimdames” bij hockey en 
voetbal kent seniorenvoetbal ( 7 tegen 7). Dat zou ook bij andere sporten toegepast kunnen worden.  
 
Als laatste kapittelt men de term Buurtsportcoach. De naam vindt men voor een stad met de omvang 
van Houten ongelukkig gekozen. De wijkgerichte aanpak vindt men voor Houten te ver gezocht. 
Natuurlijk gaat het om localiseren van doelgroepen en gaat het om het “locatiegericht” benutten van 
wat er op een plek (bijv. in de buurt van een school of sportplein) aanwezig is en kan worden ingezet.    
 
7. Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 
In najaar 2013 kwam dit onderwerp al aan de orde wegens actualisering van de APV. Burgemeester 
De Jong gaf toen aan, dat slecht sprake was van en technische wijziging in de regelgeving. Hij 
kondigde aan op een later moment met de sportverenigingen over de invulling van handhaving in 
gesprek te willen gaan, zeker ook vanwege de maatschappelijke functie van sportverenigingen. 
Nu sprake is van een Handhavingsplan Drank- en Horecawet (op 3 juni jl. door de gemeenteraad 
aangenomen) waarin wederom gesprek/samenwerking met de sportverenigingen wordt aangekondigd 
is de vraag aan de orde hoe de sportverenigingen dit samen met de gemeente verder kunnen 
uitwerken. 
Marellie Schreurs, juridisch medewerker gemeente Houten, licht toe, dat het Handhavingsplan in 
regionaal verband tot stand is gekomen en geen ruimte laat voor aanpassing. Het moet nog wel 
uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. In november wil de gemeente graag met de verschillende 
drankverstrekkende partijen bespreken hoe dit aangepakt kan worden. 
De gemeente Houten ziet kansen om hiermee een preventieve benadering (voorlichting) en 
handhaving met elkaar te verbinden. Uiteindelijk doel: zorgen dat jongeren niet gaan drinken. 
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In de discussie die volgt merken verschillende sportverenigingen op, dat alcohol onder 18 jaar bij hen 
volstrekt geen issue is. Er is voldoende sociale controle en sanctionering via de teams waardoor 
hiervan nauwelijks sprake is. Het schetst een volstrekt verkeerd beeld om sport te typeren als een 
belangrijke risicofactor als het gaat om het alcoholbeleid.  
Het is daarom raadzaam om eerst vast te stellen hoe groot het probleem bij de sportverenigingen 
eigenlijk is alvorens hier verdere stappen in te zetten. Om dit in kaart te brengen pleiten de 
sportverenigingen allereerst voor een bespreking van de gemeente met alleen de sportverenigingen.  
Marellie Schreurs gaat bespreken of voorafgaand aan de voorgenomen bijeenkomst in november 
met alle drankverstrekkers nog een gezamenlijk gesprek van gemeente met alle sportverenigingen 
georganiseerd kan worden. 
 
Voor een gesprek van sportverenigingen met de gemeente worden ook enkele andere hiermee 
samenhangende thema’s aangedragen: In hoeverre kan in de benadering één lijn worden getrokken 
tussen alle betrokken partijen, zodat jongeren niet van de een uitwijken naar de ander, omdat het 
beleid onderling verschilt? Dat geldt niet alleen tussen sportkantines en horeca, maar ook tussen 
sportkantines onderling. Hoe om te gaan met het (nieuwe) sluitingsbeleid voor bijv. uitspelende 
teams?  Hoe kan samengewerkt worden aan een aanpak waarbij een goede verstandhouding met de 
handhavers vertrekpunt is? 

 
8. Mededelingen 
Mededelingen van de verenigingen  
Verschillende aanwezigen maken gebruik van de mogelijkheid mededelingen te doen: 
� Michel Hooiveld (Houten Dragons) is kandidaat voor het voorzitterschap bij Houten Dragons. Op 7 

juli is de ALV waarop het nieuwe bestuur wordt gekozen. 
� Ellen de Roos (Beach Houten) kondigt het Beachtennistoernooi aan, dat vanaf 12 juli op het 

stadsstrand van Houten zal plaatsvinden. Een laagdrempelig evenement, waar iedereen heel 
gemakkelijk aan kan meedoen! 

� Nico van Slegtenhorst (SV Houten) uit zijn zorgen over parkeerproblemen in de omgeving van SV 
Houten. MKC en Makeblijde. De problemen nemen toe nu ook bij MKC en Makeblijde weer meer 
activiteiten plaatsvinden. Hij gaat hier na de vakantie met de wijkpolitie over praten. 

� Adri Abrahamse (St. Sportieve Recreatie) vraagt aandacht voor gevolgen van leegloop in en rond 
Den Oord nu horeca en school verdwijnen en ook zaalgebruikers Den Oord hebben verlaten 
(onderhoud en vandalisme). Ook merkt hij op, dat het contact over de sluiting van Den Oord (na 
realisatie van de handbalhal) minimaal is. Opgemerkt wordt, dat het gebruikersoverleg dat elke hal 
kent hierin duidelijkheid zou moeten kunnen geven. Het is belangrijk, dat sportverenigingen erop 
aandringen dat dit gebruikersoverleg regelmatig plaatsvindt. 

 
Mededelingen van Sportpunt Houten 
� Annemarie van Deelen (Sportpunt Houten) roept ieder op aanwezig te zijn bij het Kampioenenbal 

c.q. de Kampioenenparade van a.s. vrijdag op ’t Rond (vanaf 19.00u). Ook moedigt zij iedereen 
aan om gebruik te maken van het stadsstrand, om actief bezig te zijn en je sport te promoten. 

 
9. Rondvraag 
� Ellen de Roos (Beach Houten) vraagt welke ontwikkelingen er zijn rond de maatschappelijke 

stage. Beach Houten kon deze steeds heel goed inzetten bij de organisatie van het Beachtennis 
toernooi.  Hierover loopt nog overleg met het VO. De inzet is blijven doorgaan met de 
maatschappelijke stage, maar dat vereist ook wel medewerking vanuit het onderwijs.  

 
Sluiting, om 21.30u, waarna informele afsluiting. 
 
Volgende bijeenkomst is op woensdag 17 september. Locatie nog niet bekend. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 30 juni 2014 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
Beach Houten Ellen de Roos Bestuur 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 
HSV Houten Dragons Michel Hooiveld Secretaris 
KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 
SV Houten Nico van Slegtenhorst 

Gert Wildvank 
Voorzitter 
bestuur 

Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  
WTC Houten Kees Keuzenkamp voorzitter 
   
Gasten   
Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 
Gemeente Houten Jacqueline Eggermont Beleidsmedewerker 
Gemeente Houten Marellie Schreurs Juridisch medewerker 
Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Combinatiefuctionaris 
Sportfonds Houten Bram van Slagmaat student 
Sportfonds Houten Anneveere Hoogbergen student 
   
Niet aanwezig, met kennisgeving   
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk  

Dick Jacobs 
Voorzitter 

HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
   
Niet aanwezig, zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest  
BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur, communicatie 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving Voorzitter 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV De Doordraaiers ? Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
 
V: aangemeld     MKA; met kennisgeving afwezig 


