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 Platform Sport Houten 
 

Extra bijeenkomst van 29 oktober 2014, 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis (foyer), Onderdoor 25, Houten 

 
Verslag (vastgesteld bij de bijeenkomst van 8 december 2014) 
 
1. Opening 
Gespreksleider van de avond, Luc Holleman, opent de bespreking en stelt verheugd vast, dat een 
substantiële vertegenwoordiging aanwezig is van de kantinehoudende sportverenigingen, voor wie 
deze extra platformbijeenkomst ook hoofdzakelijk bedoeld is. 
Vervolgens spreekt wethouder Sport Kees van Dalen een welkomstwoord uit. Hij licht toe, dat tijdens 
déze bijeenkomst omwille van te ontwikkelen beleid nu met voorrang op het thema sport en alcohol 
wordt ingezoomd, maar dat hij graag ook met de sportverenigingen breder in gesprek wil over het 
maatschappelijk belang van sportverenigingen en de mogelijkheden die hij ziet voor de inzet van de 
sportkantine daarbij. Hiervoor stelt hij een volgende bijeenkomst in januari 2015 in het vooruitzicht (en 
alvast een kort filmpje aan het einde van de bijeenkomst). 
 
 
2. Alcohol bij sportverenigingen 
Nico van Slegtenhorst (voorzitter SV Houten) voert hierover het woord. Hij verwijst naar een 
vooroverleg van kantinehoudende sportverenigingen en spreekt namens de meeste betrokken 
sportverenigingen. Nico van Slegtenhorst memoreert allereerst de verbazing van de meeste 
sportverenigingen bij kennisname van de gemeentelijke beleidstukken over dit onderwerp. Hij betreurt 
het dat sportverenigingen niet hebben kunnen meedenken bij de nota (PHP) die er nu ligt en ook al de 
gemeenteraad is gepasseerd. 
Alcoholbeleid staat bij de sportverenigingen hoog op de agenda!  Sportverenigingen hebben ook al 
veel geregeld, als het om alcohol gaat. Zo wordt onder meer veel gedaan aan training van de 
vrijwillige barmedewerkers, wordt bij feesten gewerkt met leeftijdsherkenning en wordt voldoende 
toezicht geregeld. Ook de landelijke sportbonden stellen verschillende eisen inzake alcohol. Verder 
wijst hij op de persoonlijke verantwoordelijkheid die de sportbestuurders hierbij zelf kennen. 
In het in de nota van het college geschetste risicobeeld van sportkantines herkent hij zich helemaal 
niet: de sportkantine is vaak allang dicht als jeugd zich (elders) begint in te drinken. 
NB: Er wordt tijdens de bespreking een factsheet uitgereikt over de Houtense situatie wat betreft 
kantinehoudende verenigingen. Zie hiervoor bijlage 2. 
 
    
3. Preventiebeleid alcohol 
Beleidsmedewerker Jacqueline Eggermont haakt in op de vorige spreker en benadrukt, dat niet 
zozeer het preventiebeleid in relatie tot de sportverenigingen nieuw is: de sport participeert via 
Sportpunt Houten in de ontwikkeling van het preventiebeleid (dat over genotmiddelen in den brede 
gaat) en mede daardoor ondersteunt Sportpunt Houten ook de IVA-training voor barvrijwilligers. 
Wat wèl nieuw is is de nieuwe leeftijdsgrens inzake alcohol in de Drank- en Horecawet en dat de 
handhaving nu bij de gemeente is gelegd.  
Het zou goed kunnen dat dit al op orde is, maar deze bijeenkomst is ook bedoeld om de stand van 
zaken te bespreken en daarin misschien aanleiding te vinden voor verbeteringen (van bijv. instructie, 
gedrag, schenktijden). Jacqueline Eggermont wijst ook op de landelijke ondersteuning die 
sportverenigingen desgewenst kunnen krijgen.  
Ook noemt zij het project “30 Dagen zonder Alcohol”. Hieraan hebben al verschillende regio’s 
meegedaan. Shine is bezig om dit jaar hun theater voorstelling rond alcohol te maken en zou dit graag 
een breder kader geven. Één van de ideeën is meedoen met 30 dagen zonder alcohol maar er kan 
ook gedacht worden aan een debat met college/raad. Meewerken van (een aantal) sportverenigingen 
zou zeer welkom zijn. 
Tot slot introduceert Jacqueline een vragenlijst voor de sportverenigingen. De vragenlijst is in 
regionaal verband ontwikkeld. Zij vraagt hiervoor medewerking van de sportverenigingen. 
Desgevraagd licht zij toe, dat deze vragenlijst opnieuw wordt uitgezet (er was er ook al een in 2009), 
omdat een recenter beeld nodig is. Er is gekozen voor een regionale aanpak, omdat het effectiever is 
als regionaal aandacht wordt besteed aan thema’s die (o.a. via de vragenlijst) naar voren komen. 
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In de korte verhelderende bespreking die volgt wordt voor de juiste beeldvorming opgemerkt, dat 
alcohol bij  verschillende verenigingen geen groot aandeel van de omzet betreft.  
Verder merkt Jacqueline op, dat de handhaving zich weliswaar richt op drinken tot 18 jaar, maar dat 
het preventiebeleid zich ook richt op de ouderen, met name vanwege hun voorbeeldgedrag. 
 
 
4. Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet (DHW) 
In plaats van de aangekondigde inleiding van de burgemeester gaat juridisch medewerker Marellie 
Schreurs in op de belangrijkste elementen in Drank- en Horecawet. 
De Drank- en Horecawet gaat in op alcoholgebruik:  Onder 18 jaar niet, boven 18 jaar liever niet. 
Hoofddoel is, dat jongeren niet gaan drinken. Handhaving betreft voornamelijk de naleving van 
bepalingen over verkoop van alcohol. Een score van 72% uit een mystery shop meting van 2012 moet 
in 2019 75% zijn. 
 
Het Preventie- en Handhavingsplan (PHP) legt de handhaving vast. Hierover vond regionale 
afstemming plaats. Er was helaas weinig ruimte voor inbreng, maar de strakke kaders van de wet 
beperkten ook de ruimte om iets te doen met die inbreng. 
Het PHP moet vervolgens uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. De bijeenkomst van 
vanavond is bedoeld om daar input voor te verzamelen en is daarmee zeker geen gelopen race. 
Marellie merkt op, dat hoe serieuzer de aanpak van de sportverenigingen is, des te minder zullen 
sportverenigingen met handhavingsacties van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) te 
maken krijgen. Marellie gaat graag met de sportverenigingen in gesprek over wat er nu al gebeurt en 
wat er nog meer zou kunnen.  
 
De sportkantines zijn als risicobron voor alcohol aangegeven, omdat in de sportkantine in verhouding 
veel jeugd komt en er meer met vrijwilligers wordt gewerkt. Het schema waarin dit risico wordt 
weergegeven is in regioverband tot stand gekomen. Het is gebaseerd op ervaringen in de regio. Je 
stuit hierop als meer controlebezoeken worden uitgevoerd. Het genoemde risico betreft een 
inschatting van het risico dat sportverenigingen niet voldoen aan de eisen die de Drank- en Horecawet 
stelt. De betreffende passage in de nota is niet bedoeld om sportverenigingen te “blamen”. 
In de discussie die hierop volgt wordt enerzijds benadrukt, dat sportverenigingen zelf weinig risico 
ervaren, omdat men bijna geen problemen signaleert met alcoholmisbruik. Hiervoor zijn juist allerlei 
condities al ingevuld. Anderzijds wijst burgemeester De Jong erop, dat dit gegeven –mits ook zo 
ervaren- kan leiden tot een bijstelling van het nu eerst ingezette controlebeleid, waarmee dan ook de 
discussie van tafel kan over het genoemde risico bij sportverenigingen. 
 
Marellie presenteert vervolgens de verschillende gradaties in de sancties die bij de handhaving horen.  
Voor het verslag hierover wordt verwezen naar een link: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Houten/332552/332552_1.html. 
De beperkte capaciteit van de BOA zal vooral op jeugd gericht zijn.  
 
 
5. Discussie 
 
Risicoprofiel 
Na kennismaking met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) wordt in de discussie opnieuw 
stilgestaan bij het eerder besproken risicoprofiel. Aanwezige sportbestuurders ervaren dit als een 
verkeerd vertrekpunt voor gezamenlijk beleid. Burgemeester De Jong pleit ervoor dit punt niet 
zwaarder te maken dan het is: Is dit een verkeerd uitgangspunt, dan zal dat blijken en wordt het beeld 
op basis van de ervaringen snel bijgesteld. 
 
Invloed landelijke sportbonden 
Er wordt gevraagd om toelichting op de betrokkenheid van landelijke sportbonden. 
Hierover wordt toegelicht, dat beleid wordt ontwikkeld in samenwerking met NOCNSF. Verschillende 
bonden (hoofdzakelijk de bonden van sporten die doorgaans met een eigen kantine werken) stellen 
op basis daarvan aan verenigingen strenge eisen. Ze vragen hogere boetes, dan in het sanctiebeleid 
staan aangegeven. De bonden controleren regelmatig zelf en ook scheidrechters moeten rapporteren. 
 
 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Houten/332552/332552_1.html
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Houtens Convenant 
Samen met andere sportbestuurders bepleit Nico van Slegtenhorst, dat over dit thema alle 
sportverenigingen gezamenlijk iets zouden moeten afspreken. Nico betreurt het dat een aantal 
verenigingen die ook een sportkantine hebben niet bij deze bespreking aanwezig zijn. Met hen zouden 
in ieder geval samen afspraken gemaakt moeten worden. Nog beter zou het echter zijn als alle 
verenigingen zich hier achter kunnen scharen. 
Utrecht wordt hierbij als voorbeeld aangehaald. In Utrecht hebben sportverenigingen en gemeente 
Utrecht (samen met VSU en Victas) het Convenant Sport en Alcohol 2013 – 2016 opgesteld en 
ondertekend (zie: 
http://www.sportutrecht.nl/sites/default/files/uploads/sportenmaatschappij/sportenalcohol/Convenant%
20Verantwoord%20Vooruit%20staand.pdf). 
Uit een rondvraag blijkt, dat alle aanwezigen hier wel graag een Houtense variant van zouden willen 
zien. Dit kan dan het gevoerde/afgesproken beleid ook voor leden zichtbaar maken (door het in de 
kantine op te hangen). Opgemerkt wordt, dat hiermee ook naar ouders kan worden uitgedragen, dat 
sportverenigingen voor de jeugd een veilige plek zijn.  
Ook wordt opgemerkt, dat dit Convenant als een soort keurmerk zou kunnen fungeren. 
Voorgesteld wordt in het Convenant te focussen op jeugd en hier speerpunten over op te nemen. 
Burgemeester De Jong vindt het fantastisch als de sportverenigingen een Houtens Convenant zouden 
willen realiseren. Het presidium van Platform Sport Houten zegt toe het voortouw te gaan nemen in 
het ontwikkelen hiervan. 
  
Voorlichting/instructie 
De aanwezige sportverenigingen verzoeken met name over administratieve vereisten en sancties 
vooraf voorlichting en/of instructie te verzorgen, zodat de sportverenigingen dit ook eenduidig kunnen 
toepassen en bij handhaving niet voor verrassingen komen te staan. Hiervoor wordt het voorstel 
omarmd een aparte bijeenkomst te organiseren waarop de kantinecommissies dit gezamenlijk 
doornemen (bijv. aan de hand van een checklist). Sportpunt Houten pakt de organisatie van een 
dergelijke bijeenkomst op. De door Jacqueline Eggermont genoemde vragenlijst kan daarbij 
gehanteerd worden. 
Daarnaast wordt voorgesteld ook bij elkaar langs te gaan om bijv. van elkaar te leren als het gaat om 
ouders aanspreken op hun gedrag. Hierover kan ook iets in het Convenant worden opgenomen. 
 
Facilitering 
De uitvoering van het convenant kan kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld in de vorm van 
hulpmiddelen. Aan de gemeente wordt gevraagd in het kader van het Convenant na te gaan of 
afspraken mogelijk zijn over collectieve inkoop van deze hulpmiddelen.   
 
 
Samenvattend resumeert wethouder Kees van Dalen de opbrengst van de bespreking: 
- per club doorlichten wat er nog ontbreekt 
- leren van elkaar 
- uitwerken van een Houtense convenant. 
 
 
6. Ter inspiratie: het buurthuis van de toekomst 
Ter afsluiting wordt een filmpje vertoond waarin een beeld wordt gegeven van de functie die 
sportkantines in gemeente Den Haag hebben. Na sluiting van de sociaal-cultureel centra is in Den 
Haag hebben gemeente en sportverenigingen samen gewerkt aan een andere inzet en functie van de 
sportkantines, met soms creatieve resultaten. 
Het filmpje is bedoeld als een “opwarmertje” voor de door wethouder Kees van Dalen voor januari 
2015 aangekondigde bijeenkomst met de sportverenigingen.  
 
 
Sluiting, om 21.30u, waarna informele afsluiting. 
 
 
Volgende (gewone) bijeenkomst is op maandag 8 december. Locatie nog niet bekend. 
 

http://www.sportutrecht.nl/sites/default/files/uploads/sportenmaatschappij/sportenalcohol/Convenant%20Verantwoord%20Vooruit%20staand.pdf
http://www.sportutrecht.nl/sites/default/files/uploads/sportenmaatschappij/sportenalcohol/Convenant%20Verantwoord%20Vooruit%20staand.pdf
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Bijlage 1 bij: 

Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 29 oktober 2014 

Deelnemerslijst 
 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 

Handbal Houten Nicole Agterberg 
Dick Jacobs 

Bestuur 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

KV Victum | War Child Ank Versteeg 
Pascal Werensteijn 

Voorzitter 
Bestuur 

SV Houten Nico van Slegtenhorst 
Gert Wildvank 

Voorzitter 
Bestuur 

TC Atalanta Sander Komijn Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘tGoy Frans Strooper Penningmeester 

Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek 
Josien Leurdijk 

Voorzitter  

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 

   

Gasten   

Gemeente Houten Wouter de Jong Burgemeester 

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Luc Holleman Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Jacqueline Eggermont Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Marellie Schreurs Juridisch medewerker 

Gemeente Houten Ibo Yumuşak BOA 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Combinatiefunctionaris 

   

Niet aanwezig  

Atilla Houten Angelique van Soest  

Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 

BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur, communicatie 

Beach Houten Ellen de Roos Bestuur 

Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 

Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 

GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 

HSSV Ton van der Ham Voorzitter 

HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

HTTC Jelle Klooster Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings  Voorzitter 

Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse 
Ria van Dixhoorn 

Bestuur 
voorzitter 

Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 

TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 

TV De Doordraaiers Peter Hermens Voorzitter 

TV SET Adri Peek Voorzitter 

VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
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Bijlage 2 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 29 oktober 2014 
 

Sportverenigingen en kantines in Houten 
Stand van zaken 2014 

 
 
Sportverenigingen met kantine in eigen beheer: 

 14 verenigingen: 
o Gezamenlijke kantine (De Meerpaal):  

 Hockey Club Houten 
 Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons 
 Handbal Houten 

o Eigen kantine:  
 Handbal Houten (De Slinger) 
 HTTC 
 Korfbalvereniging Victum 
 LTV de Doordraaiers 
 FC Delta Sports ’95 
 SV Houten 
 TC ’t Goy 
 Tennisvereniging SET 
 Volleybalvereniging Taurus 
 VV ’t Goy 
 VV Schalkwijk 
 WTC Houten 

 
 
Sportverenigingen die gebruik maken van een kantine die is uitbesteed/ verpacht: 

 7 verenigingen: 
o Bij Eddie’s Café: 

 Badminton Vereniging Houten 
 HFC Heroes 
 Volleybalclub Houten  

o Bij Racketcentrum Houten: 
 Tennis Club Houten 

o Bij Baan 14: 
 Tennis Club Atalanta 

o Bij De Wetering: 
 Hi Dive 

o Go Swim 

 (BC Woodpeckers in De Slinger?) 
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Sportverenigingen zonder kantine: 

 9 verenigingen: 
o Stichting Sportieve Recreatie Houten (SRCH) 
o BC Woodpeckers 
o Atilla Houten 
o Esta 
o Loopgroep Houten 
o HSSV 
o Judo Groot Houten 
o Aikido Kyorakukan 
o Taekyon Houten 

 
 
Relevante documentatie en afspraken op websites: 
HC Houten:  

 Reglement ‘alcohol in sportkantines’ HC Houten 

 aangepast alcoholbeleid per 1-5-14 m.b.t. alcohol onder 18 
 
FC Delta Sports:  

 protocol 'Alcohol in sportkantines' 
 
TC ’t Goy:  

 Alcoholbeleid, inclusief informatie over IVA 
 
Tennisvereniging SET: 

 Huishoudelijk reglement m.b.t. bardiensten 
 

WTC: 

 Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ 
 
TC Atalanta:  

 regels m.b.t. alcohol verwerkt in Huishoudelijk reglement 
 
Taurus: 

 oproep / aankondiging digitale IVA-cursussen 
 
Houten Dragons:  

 oproep / aankondiging digitale IVA-cursussen 

 
 
 
Sportpunt Houten 
oktober 2014 
 
 
 


