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Verslag Sportraad Altena d.d. 01-11-2021
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Kees Braat, Martine Braal,
Erik den Dekker, Thijs v.d. Schoot, Hella de Ridder/verslag
Afwezig : Rien de Ruijter, Ciska Effing
Toehoorders : Frank van Sebille (bestuurslid TV Woudrichem), René Roovers (gemeenteraadslid CDA),
Arie-Pieter Verdoorn (gemeenteraadslid CDA)
AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actielijst vergadering 30 september 2021
3. In- en uitgaande stukken / mededelingen
4. Samenstelling Sportraad
5. Sportnota 2022-2025
6. Sport Awards
7. Opvolging adviezen Sportraad
8. Terugkoppeling overige werkgroepen
9. Rondvraag en sluiting

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Jan opent het overleg en heet iedereen welkom, met name de toehoorders.
Ciska en Rien zijn verhinderd.
De agenda wordt vastgesteld.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST VERGADERING SPORTRAAD D.D. 30 SEPTEMBER 2021
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst:
01 Kees en Mariëlle maken hiervoor een afspraak. Het gaat hierbij met name om het vragen van
aandacht voor het rapport waarin tendensen worden beschreven die niet zo positief zijn. Het is wel
een landelijke tendens. Het rapport van de Rekenkamercie. kan daar ook bij meegenomen worden.
Het tweede deel van deze actie is inmiddels geregeld. Als er wijzigingen zijn m.b.t. de corona regels,
krijgen de verenigingen een mail. Ook is er een informatiepunt waarmee zij contact kunnen opnemen.
02 Er is nog geen update gekomen. De gesprekken met verenigingen die aan de slag willen worden
gevoerd en stilgevallen activiteiten worden weer opgestart.
Voor de volgende vergadering wordt een tussenrapportage gestuurd.
Als Marja Nieuwenhuis e.e.a. wil toelichten bij de Sportraad, is zij welkom.
03 Dit is vóór de volgende vergadering geregeld.
04 Op agenda.
05 Er zijn 5 à 6 reacties ontvangen op de advertentie voor de vacatures.
06 Ciska is hier mee bezig en er staan al wat zaken op papier. Tot op heden is er echter nog geen input
binnengekomen van de andere Sportraad leden. Daarom wordt nogmaals de oproep gedaan om aan
te geven wat zij belangrijk vinden om in het huishoudelijk reglement op te nemen.
07 De afspraak moet nog gemaakt worden tussen Jan, Kees en Adriaan.
08 Het budget dat in 2021 over is voor uitvoering van het Sportakkoord, wordt overgeheveld naar 2022.
09 Op agenda.
10 Het jaarverslag over 2019 is verstuurd. Over 2020 is geen jaarverslag gemaakt.
Jan heeft ideeën over wat de buurtsportcoaches nu doen. Hij vindt het opvallend dat zij erg veel
worden ingezet op de scholen, terwijl die zelf budget hebben voor gymlessen. Er zou meer inzet
moeten zijn op het sportbeleid in de gemeente.
Thijs
Thijs vraagt naar het jaarplan van de sportcoaches en stuurt dat door.
11 Op agenda.
12 Blijft staan.
3. IN- EN UITGAANDE STUKKEN/MEDEDELINGEN
Mededelingen:
- Volgende week hebben Jan, Kees en Adriaan een gesprek met wethouder Sheikkariem. Dat gaat o.a. over:
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- Het gebrek aan ambtelijke ondersteuning op het gebied van communicatie. De afdeling communicatie
zou de Sportraad op een aantal punten ondersteunen, maar het is erg moeilijk om de betreffende
medewerker in te schakelen. Dat maakt het erg lastig om actief de externe communicatie te
onderhouden.
- De aanbevelingen en analyses in het rapport van de Rekenkamercommissie.
- De rol van de sportcoaches.
- Doelgroepenbeleid:
1. Jongeren die stoppen met sporten bij sportverenigingen;
2. Senioren;
3. Mensen met een beperking;
4. Inactieven.
In het Sportakkoord zijn er ambities opgenomen op dit terrein, maar er gebeurt nog niet veel.
Als de wethouder de aandacht voor deze doelgroepen omarmt, kunnen we hier via de sportcoaches
actiever op inzetten.
- Faciliteiten in openbare ruimte. Het zou mooi zijn als er een aaneengesloten circuit is om te wandelen
en fietsen.
- Meer aandacht voor mooie sportprestaties.
Gepleit wordt voor een centrale agenda, waarop grote evenementen vermeld staan waar sporters uit
Altena aan deelnemen.
De andere leden van de Sportraad kunnen eventueel ook agendapunten voor dit overleg aandragen. De
bedoeling is om de wethouder mee te laten denken over de rol die de Sportraad kan hebben. Als hij bereid
is om het ambtelijk apparaat aan te vullen, ontstaan er veel meer mogelijkheden.

- Bij de volgende vergadering wordt een concept vergaderschema voorgelegd. De voorkeur gaat uit naar
Hella vergaderen op maandagavond. T.z.t. wordt bekeken of we bij verenigingen terecht kunnen.
- Wat de jaarlijkse evaluatie van Sportraad betreft, zegt Jan dat we het document dat is opgeleverd n.a.v. het
professionaliseringstraject, als evaluatie kunnen beschouwen.
- Er zijn twee offertes binnengekomen voor de ontwikkeling van een eigen website.
Adriaan, Kees en Jan overleggen hierover op 12 november en besteden de opdracht dan aan.
- Mariëlle geeft aan dat de Sportraad van Tilburg een manifest heeft geschreven. Dat kan ook een mooie
kapstok zijn voor ons om als Sportraad te functioneren. Het maken hiervan is wel veel werk, maar
hiermee is de Sportraad een echte gesprekspartner van de gemeente als spreekbuis van de
verenigingen. In Tilburg werkt dit erg goed, waar veel van de aanbevelingen in het manifest worden
overgenomen.
Mariëlle Afgesproken wordt dat Mariëlle navraagt of de Tilburgse Sportraad dit manifest zelf heeft gemaakt en
Agenda hoeveel tijd zij daarmee bezig zijn geweest. De volgende keer wordt het punt geagendeerd.
5. SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE NIEUWE LEDEN SPORTRAAD
Er zijn 5 serieuze sollicitanten voor de vacatures in de Sportraad. De bedoeling is om in elk geval twee
nieuwe leden toe te voegen en wellicht 3.
De gesprekken met de kandidaten worden gevoerd door een klein comité, bestaande uit Thijs, Jan, Erik
en Mariëlle.
5.SPORTNOTA – STAND VAN ZAKEN
Het complete document zou eind van het jaar naar de raad moeten. De griffie heeft echter aangegeven
dat er dan een uitgangspuntennotitie moet zijn, waarvan de raad iets kan vinden. Het stuk dat er nu ligt,
zit tussen het product dat er eind 2021 moet liggen en het definitieve stuk in. Vaststelling van het
sportbeleid en het gezondheidsbeleid vindt plaats in de raad in februari 2022.
Voor het accommodatiebeleid komt ook een speerpuntennotitie en vaststelling wordt over de
gemeenteraadsverkiezingen heen getild.
Thijs heeft getracht het stuk praktisch op te bouwen, aan de hand van het Sportakkoord dat er al ligt. De
belangrijkste suggestie is om na te gaan wat een sportclub eventueel extra kan doen voor de omgeving,
behalve functioneren als sportclub.
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Verder zijn er nog een paar belangrijke vragen:
1. Rol buurtsportcoaches. Deze vraag is ook bij hen zelf neergelegd. Momenteel hoort Thijs over hun rol
op verschillende plekken, verschillende geluiden. Hij wil graag weten hoe de Sportraad hierover
denkt. Dit punt kan als belangrijke bouwsteen van het sportbeleid worden gebruikt.
2. Zijn we op de goede weg en wat missen we nog?
Vanuit de Sportraad leden komen de volgende reacties en vragen:
Erik vindt ambities mooi, maar bij de doelen en acties heeft hij wat vraagtekens. Die mailt hij nog naar
Thijs. Wat betreft de buurtsportcoaches zou hij liever zien dat zij net als in Gorinchem worden ingezet.
Martine is het ook eens met de ambities. Zij vindt leefstijl en vitaliteit belangrijker dan topsport en pleit
voor meer inzet op de breedtesport. Vraag is waarom wij grote evenementen in Altena zouden willen.
Volgens Mariëlle kan de logistiek van grote evenementen worden gebruikt om ook andere dingen te
organiseren die anders niet zouden kunnen. Als er verbinding wordt gezocht met de inwoners kan het
effect van een groot evenement heel krachtig zijn.
Adriaan meent dat het beide moet kunnen.
Hij deelt hetgeen dat op pagina 3 staat (…..enige bescheidenheid in ambities) niet. We moeten het juist
ombuigen in potentie en kijken waar we nog iets kunnen zoeken.
Thijs zal deze tekst anders verwoorden.
De verdeling van de uren van de sportcoaches moet helder zijn.
Het stimuleren van sporten in openbare ruimte zou meer aandacht moeten krijgen. Dat kan ook worden
meegenomen bij het doelgroepenbeleid, zoals sporten voor ouderen.
Aandacht voor het weghalen van drempels voor mensen met belemmeringen. Zij zouden echt actief
benaderd moeten worden door de sportcoaches.
Kees staat ook achter de ambities, maar wil daar graag acties en actiehouders bij zien. Het grote tekort
aan beleidscapaciteit komt hier ook weer naar voren en mag zeker benadrukt worden.
Verder moet er bepaald worden wat we verstaan onder topsport.
Mariëlle pleit voor het aanpassen van de naam in: Sport- en beweegnota.
De buurtsportcoaches zijn erg waardevol, maar werken nu teveel voor de scholen.

Allen

Degenen die nog verdere opmerkingen en suggesties hebben, sturen deze per mail naar Thijs.
De vraag wordt voorgelegd hoe we ruimte kunnen creëren voor de sportclubs om hier ook nog invloed op
uit te oefenen. We moeten feeling houden en draagvlak creëren, zodat het een nota wordt waar
verenigingen zich in herkennen.
Thijs is het hier mee eens. Hij vindt ook dat het stuk straks moet uitstralen dat we het samen met de sporten ouderenverenigingen hebben opgepakt. Hij hoopt dat de gemeenteraad een visie neerlegt, maar wel de
deur open zet voor iedereen die actief is om, als zij iets signaleren, dat aan te geven. Thijs zoekt nog naar
een manier om die boodschap over te brengen.
Kees vraagt, los van de inhoud van de sportnota, aandacht voor het proces. Er is gezegd dat het
gezondheidsbeleid en preventie akkoord bij het sportbeleid betrokken moesten worden, evenals het
accommodatiebeleid. In de jaarplanning staat nu echter eerst het gezondheidsbeleid, een strategische nota
over hoe het sportbeleid eruit moet zien en het accommodatiebeleid wordt neergelegd bij de volgende
gemeenteraad. Er gebeurt dus voorlopig niets meer. Kees vindt dat we hierop moeten reageren, ook
richting de wethouder.
Thijs bedankt voor de input en ziet de verdere punten in de komende twee weken graag tegemoet.
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6.SPORT AWARDS
Er is een werkgroep, die is uitgebreid met Jojanneke van Dalen, voorzitter van WIK. Zij hebben een plan
gemaakt en aan de Sportraad wordt gevraagd of zij het hier mee eens zijn. De bedoeling is om op
soortgelijke wijze te gaan communiceren als bij de ‘Parel van Altena’ is gebeurd. Ook is er een brief
gemaakt voor alle sportverenigingen in Altena (ca. 100). Deze kan verstuurd worden via Hella.
Wat betreft de criteria vindt Martine dat een prestatie niet persé op nationaal of internationaal niveau hoeft
te liggen. Een regionale prestatie kan ook heel mooi kan zijn. Het vergelijken van topsport en amateursport
is erg lastig, maar de jury kan afwegen wat zwaarder weegt.
Men is het hier mee eens en dit wordt toegevoegd.
Verder verwacht Martine dat de prijs gedevalueerd wordt als er meerdere Awards per jaar worden
uitgereikt.
Dit wordt aangepast in: éénmaal per jaar.
Adriaan vindt dat er ook aandacht moet zijn voor het G-team en de vrijwilligers die zich daar voor inzetten.
Er wordt op gewezen dat deze vrijwilligers ook genomineerd kunnen worden.
In de jury komen de volgende personen: wethouder Shah Sheikkariem (voorzitter), Jur Froma namens de
ouderen, Wim van Olst en twee mensen vanuit de media, nl. Kevin Joosten en Jetty Duister.
Met genoemde opmerkingen gaat de Sportraad akkoord met het plan. Complimenten voor de opzet!
Voor de prijzen zelf moet nog een ontwerp worden gemaakt.
7. OPVOLGING ADVIEZEN SPORTRAAD
Vorig jaar heeft de Sportraad geadviseerd over alcohol- en drugsbeleid. De uitvoering van de adviezen die
wij beschreven hebben, gebeurt in de praktijk niet.
Vraag is hoe we de opvolging van onze adviezen gaan bewaken. Bij het alcohol- en drugsbeleid hadden we
4 punten, nl.: geen alcohol op tribunes, toezicht houden, exploitanten duidelijk maken dat ze onder de 18
geen alcohol mogen schenken en de ouders van de jeugd informeren.

Adriaan Afgesproken eerst na te gaan of de regels bij de sportlocaties worden nageleefd. Adriaan gaat dit na in De
Rien
Crosser; Rien wordt gevraagd hoe het gaat in De Jager en Jojanneke wordt benaderd over d’Aelburcht.
Agenda De volgende keer komt dit punt terug. Afhankelijk van de bevindingen schrijft de Sportraad een brief aan
B&W. Het gaat vooral om de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Vanuit de gemeente is hierover nooit
gecommuniceerd naar degenen die toezicht moeten houden.
8.TERUGKOPPELING WERKGROEPEN
Werkgroep Topsport
Na de vakantie van Rien gaat de werkgroep met de beleidsmedewerker Sport van de gemeente
Molenlanden om de tafel. Daarna kunnen we drie gemeenten vergelijken: Altena, Gorinchem en
Molenlanden.
Organisatie Sportcafé
Het concept is doorgenomen en er wordt een vervolgafspraak gemaakt.
Adriaan doet een suggestie voor een spreker, nl. Erik Braal. Hij is coach van een eredivisie basketbalteam i
Den Bosch en geboren en getogen in Werkendam.
Werkgroep verkiezingen
Op 23 november is er weer een bijeenkomst en er is ondersteuning vanuit het NOC/NSF.
René Roovers adviseert de Sportraad om hun ambities op tijd neer te leggen bij de partijen. Zij gaan nu hun
verkiezingsprogramma’s schrijven. Het actief benaderen en uitnodigen van politieke partijen bij de
vergaderingen is ook nuttig, teneinde de dialoog vast te houden.
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9. RONDVRAAG EN SLUITING
- Toehoorder Frank van Sebille geeft aan dat de Sportraad bij hem onbekend was en waarschijnlijk geldt dat
ook voor de meeste verenigingen. Hij had veel vragen en veel daarvan zijn vanavond wel beantwoord.
Zichtbaarheid is heel belangrijk en als de Sportnota voor de verenigingen is, moeten zij wel de kans krijgen
om er iets over te zeggen. De Sportraad is bij deze uitgenodigd om een keer bij TV Woudrichem te
vergaderen.
- De CDA-vertegenwoordigers vonden het leuk en leerzaam om aanwezig te zijn. De zaken waar zij
tegenaan lopen zijn voor hen als raadsleden wel herkenbaar. Zij wensen de Sportraad succes met hun
werkzaamheden.
- Jan gaat naar een regionale bijeenkomst, georganiseerd door een sportraden koepel over de manier
waarop we sportakkoorden etc. kunnen monitoren.
Jan bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

5

