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Verslag SR vergadering 25-03-2021

Aanwezig (digitaal): Jan Bel (wn-vz), Rien de Ruijter, Adriaan de Jong, Mariëlle Durieux,
Kees Braat, Erik den Dekker, Ciska Effing, Martine Braal , Gerty Vonk/beleidsmedewerker.
Agenda:
- Opening + vaststelling agenda
- Verslag vergadering 18-02-2021 + actielijst
- Globale planning bespreekpunten SR 2021
- Verslag + voorstel werkgroep Sportgala
- Overige lopende zaken
- Sessie Rob van Doggenaar (professionalisering)
Opening: Jan heet iedereen welkom, als waarnemend voorzitter omdat Aart vanwege een
medische ingreep zich heeft afgemeld. De agenda wordt vastgesteld.
Verslag vorige vergadering:
- P 4. Er is nog steeds geen kandidaat gevonden als regisseur voor de uitvoering van
het Sportakkoord. Gerty zoekt verder.
- P 5. De werkgroep ‘Gezonde Leefstijl’ heeft een gesprek gehad met de
beleidsmedewerker (Elyne de Graaf) die verantwoordelijk is voor volksgezondheid.
De plannen worden verder uitgerold.
- P 6. In het kader van het rooster van aftreden, zal op korte termijn gestart worden
met de opvolging van de voorzitter van de SR. Gerty neemt hiervoor initiatief.
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst:
1. Er wordt verder gezocht, actie Gerty
2. Blijft op de actielijst
3. Werkgroep Sportgala is geformeerd, voorstellen worden verder uitgewerkt.
4. Verwerkt.
5. Verwerkt.
6. Verwerkt.

7. Sportcoaches informeren SR over acties Sportakkoord, volgt later, actie Gerty.
8. Verwerkt.
9. Verwerkt.

Planning 2021:
In q2 staat in de planning; Beleid Alcohol en Drugs: Meerjaren beleidsplan. De vergadering
verzoekt aan onze ambtelijke ondersteuner om de SR tijdig te informeren, zodat de SR
voldoende tijd kan inruimen om over deze belangrijke onderwerpen te adviseren aan het
college.
Werkgroep Sportgala:
De werkgroep heeft een duidelijk verslag opgeleverd van de eerste gedachten hierover. De
vraag aan de vergadering is of dat wij ons hierin kunnen vinden. De SR is unaniem positief
over de voorstellen, zodat de werkgroep verder kan met haar idee.
Overige lopende zaken:
Cees stelt voor om een begroting 2021 voor de SR samen te stellen en daar goedkeuring
voor te vragen, zodat er achteraf geen tegenvallers optreden als plannen ter goedkeuring
worden voorgelegd en dit zou stranden op budget. Jan zegt toe een begroting samen te
stellen.
Sessie Rob van Doggenaar:
Rob is gevraagd de SR te begeleiden in een verder professionaliseringstraject vanuit NOCNSF. In deze sessie wordt vooral ingegaan op de vraag waarvoor de SR van belang is. Het
betreft een interactieve bijeenkomst. De SR is positief over deze wijze van werken.
Volgende vergadering: 22-04-2021.
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