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 Platform Sport Houten 
 

Bijeenkomst van 8 december 2014, 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten  

 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 30 maart 2015) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens opent de vergadering en verexcuseert wethouder Kees van Dalen, die verhinderd 
is vanwege regionale verplichtingen. Hij verwelkomt Marellie Schreurs, in verband met punt 4. 
De agenda blijft ongewijzigd.   
 
 
2. Verslagen 
Verslag bijeenkomst van 22 september 2014: 
Geen opmerkingen. Vastgesteld. 
N.a.v. Zwembad (bij punt 4): Een aantal betrokken verenigingen hield inmiddels een eerste 
verkennende bespreking. Nu het contract eind 2017 blijkt af te lopen en niet begin 2017 (correctie in 
verslag verwerkt) is er meer voorbereidingstijd om zich op het vervolg te oriënteren. Bij de toekomst 
van De Wetering moet naast het zwemwater ook de sporthal betrokken worden.   
 
Verslag bijeenkomst van 29 oktober 2014: 
Geen opmerkingen. Vastgesteld. 
Bij punt 3: Er zijn in de laatste toegestuurde conceptversie enkele correcties in de uitleg van het 
preventiebeleid opgenomen. 
 
 
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:  
- Sportcentrum Houten: Collegevoorstel extra garantiestelling (besluitvorming in januari). 
- Markt & Overheid: Collegevoorstel naar gemeenteraad (besluitvorming in december). 
Bij beide punten is geen inhoudelijke betrokkenheid van Platform Sport Houten aan de orde. 
 
 
4. Preventie- en handhavingsbeleid Drank- en Horecawet (DHW) 
Terugblik op de extra bijeenkomst van 29 oktober jl. 
Men kijkt terug op een positieve bijeenkomst. De voorgenomen bijeenkomst met kantinecommissies 
op 14 januari 2015 ziet men als een goed vervolg hierop. Marellie Schreurs roept op om vragen die er 
zijn vooraf aan te geven. De bijeenkomst is bedoeld voor op de kantinecommissies toegespitste 
algemene voorlichting , maar moet ook een soort “vergunningscheck” zijn (waaraan te voldoen?). Men 
wordt aangespoord voorbeelden mee te nemen en tijdens de bijeenkomst na te gaan welke zaken 
samen opgepakt kunnen worden.  
Nogmaals wordt opgemerkt, dat alcoholpreventie bij sportverenigingen  al goed wordt opgepakt en 
dus eigenlijk geen issue is. 
Desgevraagd gaat Sportpunt Houten na of na de IVA-cursus aan deelnemers een certificaat o.i.d. kan 
worden uitgereikt met een “houdbaarheidsdatum”.  
 
Op 3 december jl. was er een vergelijkbare bijeenkomst met de commerciële horeca. Hier is 
afgesproken zoveel mogelijk samen op te trekken en de resultaten na een jaar samen te evalueren en 
acties daarop bij te stellen. Voor een gezamenlijke actie gaat Lidl aan de slag met posters uit Utrecht. 
Er is ook gesproken over het bij elkaar inzetten van mysterie shoppers en over een flyer die de 
ondernemer kan uitreiken om bij overtreding te wijzen op het beleid en de geldende boetes. Dit zou 
voor de sport bijvoorbeeld in de vorm van een “gele kaart” ingevoerd kunnen worden. Verzocht wordt 
na te gaan of de gemeente het benodigde materiaal zou kunnen verstrekken. 
Op 3 december is voorgesteld Halt te betrekken bij boetes aan consumenten. Hierover worden binnen 
de gemeente richtlijnen voor de BOA ontwikkeld, omdat inzet van Halt extra kosten meebrengt. 
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Convenant Sport en Alcohol 

Het conceptconvenant is goed ontvangen, maar moet door verschillende besturen nog besproken 
worden. Bepleit wordt, dat het Convenant door alle betrokkenen ondertekend wordt. Afgesproken 
wordt reacties in een schriftelijke commentaarronde te verzamelen. Hierbij wordt nogmaals de link 
naar het geldende sanctiebeleid meegestuurd.  Het streven is om eind januari 2015 een Houtens 
conceptconvenant voor te leggen. 
 
 
5. Werkplan Sportpunt Houten 2015 - 2016 
Sportpunt Houten is er voor en door de sportverenigingen. Het Werkplan 2015 – 2016 vereist derhalve 
draagvlak bij Platform Sport Houten en staat daarom geagendeerd. De voorbereiding van het 
werkplan is echter nog gaande. Sportpunt Houten heeft voorstellen gedaan hoe in het werkplan 
ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen en hoe tegemoet gekomen kan worden aan wensen 
van de gemeente inzake Buurtsportcoach en JOGG. Er zijn wel grenzen aan de capaciteit van 
Sportpunt Houten om aan alle ambities te voldoen. De gemeente Houten heeft de beoordeling van de 
voorstellen in het werkplan nog niet af kunnen ronden. 
Door aanwezigen wordt de meerwaarde van Sportpunt Houten met het organiseren van met name 
Jeugdsportpas en Trainers voor de Klas onderstreept voor het kennismaken met de sport. Opgemerkt 
wordt dat er ook een sportnota is die hierin de kaders aangeeft en men vraagt naar de geldigheid 
daarvan. Verder wordt opgemerkt, dat de tendens naar een grotere maatschappelijke betrokkenheid 
ook te zien is in initiatieven van Sportpunt Houten om ondersteuning te geven aan verschillende 
vormen van gebruikersoverleg (zoals met de “bewoners” van De Kruisboog en De Wetering). Dit levert 
- bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid - zeer zinvolle gezamenlijke acties op. 
 
Wat betreft de sportnota licht Ellen Arendse toe, dat de huidige sportnota tot eind 2015 van toepassing 
is en dat zij de opdracht heeft om samen met Annelies Krikke te werken aan een volgende sportnota. 
Het plan is om vóór de zomer 2015 met inbreng van alle betrokkenen een concept op te leveren, 
zodat de besluitvorming in de tweede helft 2015 kan plaatsvinden. 
 
In het kader van de voorgenomen extra bijeenkomst van 29 januari over het Buurthuis van de 
Toekomst vindt op 18 december a.s. met een aantal betrokkenen een eerste brainstormsessie plaats. 
Dit kan ook een inspiratiebron zijn voor de te schrijven sportnota.     
 
 
6. Sportfonds Houten 
Er is eind oktober een voorstel gedaan voor de samenstelling van de toekenningscommissie. Er waren 
toen 4 kandidaten. Tijdens de schriftelijke raadpleging hierover meldde zich een vijfde kandidaat. Ook 
deze is schriftelijk voorgelegd. Met uitsluitend instemmende reacties heeft het bestuur Sportfonds 
Houten de vijf kandidaten voor de commissie aangesteld. 
Gelijktijdig was in de maand november de eerste openstelling voor subsidieaanvragen. Hierop zijn 6 
aanvragen ontvangen. De termijn is nu gesloten en de commissie zal op 18 december haar eerste 
overleg over de ingediende aanvragen hebben.   
 
 
7. Mededelingen/rondvraag 
Mededelingen van de gemeente: 

 Mededelingen over Sportnota en voorbereiding extra bijeenkomst over Buurthuis van de 
Toekomst kwamen al ter sprake bij agendapunt 5. 

 
Mededelingen van de verenigingen  

 Adri Abrahamse (SRCH) had 6 sportleiders, maar er zijn er 2 afgevallen. SRCH zoekt nieuwe 
sportleiders en vraagt de aanwezigen om ideeën /suggesties en rondvraag binnen de eigen 
vereniging. 

 Harry Pronk (Handbal Houten): Handbal Houten wil graag een schooltoernooi organiseren en 
vraagt na wie bepaalt wat wel/niet kan/mag. Sportmakelaar Robbert Bessems pakt dit met hem 
op. 

 Mark Hollman (Houten Dragons) heeft een vergelijkbare vraag al bij Annemarie van Deelen van 
Sportpunt Houten neergelegd. 
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 Dick Jacobs (Handbal Houten) deelt mee, dat er nu bevestiging komt op de positieve uitkomst van 
de besprekingen die eerder plaatsvonden. Het wachten is nu op een uitspraak van de 
gemeenteraad op 20 januari a.s. Dit zal dan eind 2015 effect hebben op het zaalgebruik. Openen 
op 1 september is wel wenselijk, maar lijkt nu niet meer haalbaar.  
Er zijn nog nieuwe huurders welkom. 

 
Mededelingen van Sportpunt Houten 

 Annemarie van Deelen (Sportpunt Houten) deelt mee, dat naar aanleiding van een verzoek inzake 
het eetgedrag bij trainingen onder etenstijd gekeken is naar de mogelijkheden voor een workshop 
Sport en Voeding. Hier is een aanbod voor uit te werken en Annemarie vraagt naar de 
belangstelling hiervoor. Afgesproken wordt, dat Annemarie hier een schriftelijke rondvraag naar 
doet. Voorgesteld wordt dit aanbod niet alleen te richten op de topteams, maar met name ook op 
de jongere spelers (en hun ouders).  

 Voorts deelt Annemarie mee, dat op 2 februari a.s. het Sportgala weer wordt georganiseerd en 
roept zij op aanmeldingen te doen voor de verschillende sportprijzen. Dit kan nog tot 29 
december a.s. Met name brengt zij het aanbieden van fotomateriaal voor de sportfoto van het jaar 
onder de aandacht van de verenigingen. 

 Op 18 oktober organiseerde Sportpunt Houten met verschillende sportverenigingen in De 
Wetering een Beweeg- en Beleefdag. Op deze dag werd gedemonstreerd welk sportaanbod in 
Houten bestaat voor mensen met een beperking. Het initiatief is met ca. 30 belangstellenden goed 
ontvangen en is reden genoeg voor een herhaling in 2015. Er zijn zeker 2 nieuwe leden 
aangemeld bij een deelnemende sportvereniging. Er was weinig sportaanbod voor personen met 
een fysieke beperking. Voor een volgende keer vormt dit een aandachtspunt. Werd ook al 
opgemerkt tijdens het G-sportcafé. 

 Robbert Bessems (Sportpunt Houten) vult nog aan, dat op De Kruisboog is gestart met een pilot 
voor een “seniorenpas”. Deze pilot wordt binnenkort uitgebreid geëvalueerd.  

 
 
8. Rondvraag 
- 
 
 
Sluiting, om 21.15u, waarna informele afsluiting. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 8 december 2014 
 
Deelnemerslijst 
 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 

Handbal Houten Harry Pronk  
Dick Jacobs 

Voorzitter 

HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 

TC Atalanta Sander Komijn Voorzitter 

VC Houten Caspar de Bok secretaris 

Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  

   

Gasten   

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Marellie Schreurs Juridisch medewerker 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 

   

Niet aanwezig, met kennisgeving   

Beach Houten Ellen de Roos 
Vincent Verhulst 

Bestuur 

HSSV Ton van der Ham Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

SV Houten Nico van Slegtenhorst Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 

   

Niet aanwezig, zonder kennisgeving  

Atilla Houten Angelique van Soest  

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 

GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 

KV Victum | War Child Ank Versteeg 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 

Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 

TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 

TV De Doordraaiers Peter Hermens Voorzitter 

TV SET Adri Peek Voorzitter 

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 
 
 

 


