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 Platform Sport Houten 
 

Bijeenkomst van 22 september 2014, 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten  (030 – 634 66 60) 

 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 8 december 2014) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens opent de vergadering en heet in het bijzonder William van Rijnsoever welkom. 
William is voor het laatst als voorzitter Hi-Dive aanwezig en hoopt het voorzittersstokje binnenkort over 
te dragen aan Detlef Geerlings, eveneens aanwezig. Ook verwelkomt Peter Liduina Strubbe, die 
namens Projectbureau Accommodaties (PBA) toelichting zal geven bij agendapunt 4. 
Peter van der Wens wijst erop, dat niet alleen voorzitters, maar ook andere leden van sportbesturen 
deel kunnen nemen aan de bijeenkomsten.   
 
2. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 30 juni 2014: 
Ad 2. Sportfonds Houten: Het college heeft ingestemd met de oprichting van Sportfonds Houten. Een 
bericht hierover is onder de deelnemers aan Platform Sport Houten verspreid. 
Ad 2. Sportfonds Houten, subsidie afbouw. Correctie: De verenigingen met een eigen kantine raakten 
hun subsidie niet in 2014, maar in 2012 al volledig kwijt.  
Ad 6. Lokaal Gezondheidsbeleid: Aanvulling: U-pas en Jeugdsportfonds zijn ook geëvalueerd, maar 
de resultaten daaruit worden niet in de Gezondheidsnota, maar in de volgende Sportnota verwerkt. 
Ad 7. Handhavingsbeleid DHW: Besprekingen met de gemeente zijn inmiddels gestart. Over de 
voortgang wordt bij agendapunt 5 gerapporteerd. 
Ad 8. Mededelingen. Den Oord: Er wordt hier ten onrechte gesproken over leegloop van Den Oord. 
Hoewel een aantal gebruikers is vertrokken is de zaal volgens Liduina Strubbe nogal gewild en nog 
even bezet als voorheen.  
Ad 9. Rondvraag. Maatschappelijke stage: Er is hierover overleg met het VO. In schooljaar 2014/2015 
gaat MAS nog gewoon door. Voor 2015/2016 wordt samen met alle partners nog gekeken wat 
mogelijk is. 
 
Het verslag wordt, met inbegrip van de correctie ad 2 en de aanvulling ad 6, vastgesteld. 
 
Wat betreft het Jeugdsportfonds, dat ad 6 ter sprake kwam deelt wethouder Kees van Dalen mee, dat 
het college voor dit fonds extra budget heeft vrijgemaakt, nadat bekend werd, dat er sprake was van 
een toename van aanvragen. Desgevraagd wordt toegelicht, dat het Jeugdsportfonds een aanvulling 
vormt op de toekenningen die de U-pas biedt. 
 
3. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen 
Op elke bijeenkomst worden bij dit agendapunt de onderwerpen gemeld waar gemeente Houten het 
presidium van Platform Sport Houten tussen twee platformbijeenkomsten over informeerde en/of bij 
betrok. In dit kader meldt het presidium:  
- Gedachtevorming over bijdragen van sport aan eenzaamheid (werkgroep Mentaal Vitaal); 
- Gedachtevorming over bijdragen van sport aan sociale activering; 
- Gedachtevorming over samenwerking tussen sport en zorg (St. Zorg in Houten); 
- Heroriëntatie op het gezamenlijk overleg binnen het Strategisch Beraad Jeugd Houten. 
    
4. Sportaccommodaties 
Zaalreservering seizoen 2014/2015: 
De meeste aanvragen voor zaalhuur konden gehonoreerd worden. In een aantal gevallen was sprake 
van overlappende aanvragen. Hier kon in onderling overleg een oplossing voor worden gevonden. 
De aanwezige sportverenigingen hadden bij de zaalreservering geen bijzondere ervaringen. 
 
Extra zaalopenstelling in de zomermaanden: 
Hiervoor is dit seizoen op verschillende manieren promotie gemaakt. De extra openstelling was ook bij 
de aanwezigen bekend. Het leverde 2 nieuwe gebruikers op in zaal De Bijenkorf. Verder was er in 
sporthal De Slinger extra gebruik van Handbal Houten en BC Woodpeckers. Beide verenigingen 
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hebben vanwege hun hoge plaats in de competitie toenemende behoefte eerder aan het seizoen te 
beginnen.  
Verschillende sportverenigingen konden met de extra openstelling geholpen worden, maar extra 
opbrengsten hieruit waren marginaal. Vanwege de (door potentieel gegadigden gewenste) 
horecavoorziening wordt in zomer 2015 sporthal De Molenwiek opengesteld. 
 
Capaciteit van de sportaccommodaties: 
Objectief gezien is er nog ruimte in de capaciteit bij sportaccommodaties. Deze capaciteit is echter 
beschikbaar op voor sportverenigingen niet goed te hanteren tijden, zoals vóór 19.00u, na 22.00u, op 
zaterdagavond en op zondag. 
 
Ervaringen met openstelling sportzaal Limes: 
Vanwege de ongunstige inrichting (bereikbaar per trap, ruimte voor materiaalopslag) blijkt Limes niet 
goed geschikt voor gebruik door sportverenigingen. Het animo voor gebruik is daardoor niet groot. 
Bovendien geven sportverenigingen vooral voorkeur aan een sporthal, in plaats van een sportzaal. 
 
Handbalhal: 
Voorbereidingen zijn nog gaande en moeten in verband met planning van de bouw in oktober 
afgerond zijn. Vóór april 2015 moet bekend zijn of de hal in het nieuwe seizoen gebruikt kan worden. 
 
Sluiting Den Oord: 
Er is geen directe koppeling tussen opening van de Handbalhal en sluiting van sportzaal Den Oord. 
Voor sluiting van Den Oord moet ook eerst meer duidelijk zijn over de bestemming van pand of 
gebied. De gemeente heeft toegezegd, dat de gebruikers hierover ruim tevoren worden ingelicht. 
Exploitatie van de Handbalhal wordt niet via PBA georganiseerd. Eerder is hierover afgesproken dat 
de invulling daarvan samen met Platform Sport Houten wordt vorm gegeven.  
 
Zwembad: 
In het kader van de gemeentelijke ombuigingen is het grote buitenbad van De Wetering inmiddels 
gesloten. Andere opties voor De Wetering kunnen pas geeffectueerd worden in het kader van een 
nieuw contract inzake beheer/exploitatie. Het huidige contract met Optisport loopt nog tot eind 2017.  
Yvonne van Slagmaat dringt erop aan tijdig van start te gaan met overleg en onderzoek naar wat 
denkbaar en mogelijk is. Zij wijst daarbij als voorbeeld naar de gunstige resultaten met het inmiddels 
overdekte Kromme Rijn zwembad (veel inkomsten uit recreatief zwemmen). Ook opties als minder 
diepe baden (vanuit energie-overweging) zouden ter sprake moeten komen. Verder wijst zij ook op het 
belang van goede afstemming tussen verschillend gebruik (bijvoorbeeld bij sluiting wegens de 
zwemvierdaagse). 
Besloten wordt, dat het presidium samen met de gemeente initiatief neemt om hierover met de “natte 
sportverenigingen” een werkbespreking te starten en binnen een jaar de toekomstige contouren uit te 
werken. 
  
 
5. Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet (DHW) 
Peter van der Wens merkt op, dat dit agendapunt eigenlijk Preventie- en Handhavingsbeleid DHW 
moet heten: De gemeente hecht er sterk aan om met de sportverenigingen juist over de 
samenwerking rond preventie van gedachten te wisselen. 
 
Hiervoor wordt gezamenlijk aan een bijeenkomst gewerkt. 
Als elementen in deze bijeenkomst wordt nu gedacht aan: 
- beeldvorming over sportverenigingen, kantines en drank; 
- handhaving in relatie tot sportverenigingen; 
- denkbare nieuwe perspectieven voor gebruik van de sportkantine.  
 
De datum voor deze bijeenkomst staat inmiddels vast: woensdagavond 29 oktober a.s. De 
bijeenkomst vindt plaats op uitnodiging van de gemeente en vindt ook in het gemeentehuis plaats. 
Hier wordt nog een uitnodiging voor verspreid. 
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6. Mededelingen 
Mededelingen van de gemeente: 

 JOGG: Op 8 oktober a.s. ondertekent het college het Convenant JOGG (Jongeren op Gezond 
Gewicht). Met name in samenwerking met Sportpunt Houten wordt vervolgens een programma 
ontwikkeld en uitgewerkt om het bevorderen van gezonde voeding en gezond gewicht in veel 
verschillende activiteiten te verweven. 
Yvonne van Slagmaat vraagt in dit verband aandacht voor het eetpatroon van jeugdige sporters 
om vlak voor en ook nog na trainingen/wedstrijden te eten. Ellen de  Roos wijst op de 
samenwerking met een diëtiste, die heeft aangeboden ook andere sportverenigingen advies te 
willen geven. Sportpunt Houten neemt deze punten mee bij de verdere uitwerking.  

 
Mededelingen van de verenigingen  

 Kees Keuzenkamp (WTC) meldt een gestage ledengroei en vertelt ook ouderen aan het fietsen te 
krijgen. Hij kondigt vervolgens de jaarlijkse Kromme Rijn Toertocht aan, die op 27 september 
plaatsvindt. De opbrengst is ten behoeve van het Hospice. 
Will Mossink attendeert op de mogelijkheid om bij deze evenementen (met hulp van Sportpunt 
Houten) Houten FM, c.q. Omroep Houten, in te schakelen. Zo is er onder meer op maandagavond 
het radioprogramma De Middenstip, dat aandacht aan sport in Houten besteedt. Ook kan een 
vereniging met een “flipcamera” opnamen maken, die door Omroep Houten online gezet kunnen 
worden. Contactpersoon bij Sportpunt Houten: Chantal Linschoten (chantal@sportpunthouten.nl) 

 Sander Komijn (TC Atalanta) vertelt, dat er een samenwerking is gestart tussen alle 
tennisverenigingen in Houten om te kijken hoe men elkaar kan versterken. 

 Yvonne van Slagmaat (GoSwim) vraagt naar ervaringen en organisatie rond EHBO-cursussen. 
Deze trainingen moeten regelmatig herhaald worden en zij zou graag zien, dat dit gezamenlijk 
wordt opgepakt. Dit geldt eigenlijk ook voor een reanimatie-cursus (AED). In dit kader rijst ook de 
vraag wat van gebruikers van sportaccommodaties verlangd kan worden (denk aan BHV). 
Sportpunt Houten verzorgde eerder een aanbod op dit gebied, kent alle aanbieders en gaat nu 
na hoe hierop nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden. 

 Dick Jacobs (Handbal Houten) deelt mee, dat Handbal Houten een eigen Youtube kanaal heeft 
gekregen en dat de topwedstrijden nu te volgen zijn via handbalhouten.tv. 

 
Mededelingen van Sportpunt Houten 

 Annemarie van Deelen (Sportpunt Houten) deelt mee, dat er bij Sportpunt Houten enkele 
personeelswisselingen zijn, waardoor ook andere namen aan projecten worden verbonden: 

o Jolijn Hoek - van de Giessen is met zwangerschapsverlof; 
o Annemarie van Deelen neemt haar taken over rond Sportgala en 

verenigingsondersteuning; 
o Rinske Bakker is tijdelijk aangenomen en neemt taken over in het kader van het onderwijs 

(Trainers voor de Klas, Beweegteam); daarnaast werkt Rinske aan een nieuw project om 
ouderen aan het sporten te krijgen; 

o Nikki Roon beëindigt per 1 oktober haar werk bij Sportpunt Houten; 
o Claudia van Mechelen is tijdelijk aangenomen en neemt Jeugdsportpas van haar over. 

 Voorts deelt Annemarie mee, dat er naast een “netwerk” tennisverenigingen ook een vergelijkbaar 
netwerk bestaat voor de vecht- en zelfverdedigingssporten. Begin oktober is er een event gepland 
om (de verschillen tussen) deze sporten te demonstreren. 

 Op 18 oktober a.s. organiseert Sportpunt Houten met verschillende sportverenigingen in De 
Wetering een Beweeg- en Beleefdag. Op deze dag wordt gedemonstreerd welk sportaanbod in 
Houten bestaat voor mensen met een beperking. Annemarie roept sportverenigingen op zich te 
melden om desgewenst ook eigen aanbod te demonstreren of op andere wijze aan de dag bij te 
dragen.  

 
7. Rondvraag 
- 
 
Sluiting, om 21.20u, waarna informele afsluiting. 
 
Volgende bijeenkomst is op maandag 8 december. Locatie nog niet bekend. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 22 september 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 

Handbal Houten Harry Pronk  
Dick Jacobs 

Voorzitter 

HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 

Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 

OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever 
Detlef Geerlings  

Voorzitter h.t. 
Voorzitter f.t. 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse 
Ria van Dixhoorn 

Bestuur 
voorzitter 

TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 

   

Gasten   

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Liduina Strubbe Beleidsmedewerker PBA 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Combinatiefunctionaris 

   

Niet aanwezig, met kennisgeving   

Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 

HSSV Ton van der Ham Voorzitter 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

SV Houten Nico van Slegtenhorst Voorzitter 

VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 

Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  

   

Niet aanwezig, zonder kennisgeving  

Atilla Houten Angelique van Soest  

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 Ed Achterberg Voorzitter 

HTTC Jelle Klooster Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 

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 

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 
 
 

 


