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Verslag Sportraad Altena d.d. 24-06-2021 
 
Aanwezig: Aart Geurtsen/voorzitter, Jan Bel, Rien de Ruijter, Adriaan de Jong, Mariëlle Durieux, Kees Braat,  

      Ciska Effing, Martine Braal, Erik den Dekker, Gerty Vonk, Thijs v.d. Schoot,  
      Hella de Ridder/verslag 

Bij agendapunt 1 en 2: wethouder Shah Sheikkariem  
 

 
AGENDA 1. Opening en welkom door de voorzitter 
  2. Kennismaking met wethouder Shah Sheikkariem 
  3. Verslag en actielijst vergadering 25 mei 2021 
  4. Ingekomen en uitgaande stukken / mededelingen 
  5. Notitie Topsport 
  6. Verslag werkgroepen 
  7. Rondvraag en sluiting 

 

 
1. OPENING 
Aart opent het overleg en heet iedereen welkom, met name wethouder Shah Sheikkariem en Thijs van der 
Schoot, de opvolger van Gerty als beleidsambtenaar voor sport. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. KENNISMAKING MET WETHOUDER SHAH SHEIKKARIEM 
Shah Sheikkariem, vanaf september 2020 wethouder in Altena, stelt zichzelf voor. Hij heeft een 
portefeuille met een mooie balans tussen de ‘harde’ (gemeentelijk vastgoed) en ‘zachte’ sector (onderwijs, 
P&O, gezondheid en sport). Hij woont al 19 jaar in Babyloniënbroek, met zijn vrouw en dochter van 14. 
Shah heeft een groot hart voor sport en een voorliefde voor topsport. Vitaliteit in Altena wil hij graag op 
hoog niveau brengen en zijn ambitie is om tot de top 3 van gezondste gemeenten in Brabant te behoren. 
Samen met andere mensen dingen realiseren, vindt Shah erg leuk. O.a. heeft hij de ambitie om een 
vitaliteitscentrum in Genderen te realiseren en ruimte bieden voor gehandicapten bij de atletiekbaan in 
Sleeuwijk. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen.  
 
Dit sluit goed aan bij de ambities van de Sportraad, constateert Aart. Zij willen vooral meedenken met de 
gemeente en op den duur wellicht sportgemeente van het jaar worden. De Sportraad is een hechte en 
zeer actieve groep mensen.  
 
Vervolgens stelt Thijs van der Schoot zichzelf voor. Hij begint op 1 juli bij de gemeente Altena en gaat o.a. 
de taken van Gerty overnemen op het gebied van sport. De afgelopen 5 jaar heeft hij gewerkt als adviseur 
bij Stichting Zet. Het sporten ligt hem na aan het hart. Thijs woont in Geertruidenberg.  
 
Hierna stellen de leden van de Sportraad zich voor en vertellen iets over hun achtergrond en drijfveer om 
zitting te hebben in de Sportraad.  
 
3. PROFESSIONALISERING SPORTRAAD ALTENA 
Ciska presenteert aan de wethouder hoe de professionalisering van de Sportraad tot nu toe loopt. Dit 
gebeurt mondeling; de presentatie wordt nagestuurd.  
 
De Sportraad is in november 2019 begonnen. In 2020 hebben zij diverse documenten behandeld en eigen 
initiatieven ontplooid. In december is er geëvalueerd. De conclusie was dat we goed op weg waren, maar 
dat het eigenlijk wel beter kon. Daarom hebben zij een externe begeleider gezocht om te ondersteunen bij 
het professionaliseren. Dit is Rob van Doggenaar van NOC/NSF geworden. In maart en mei zijn er 
sessies gehouden, waarbij is gesproken over ‘how, why & what’. Uiteindelijk is daar de missie uit 
gekomen, nl.:  
 

Wij geloven erin dat sport en beweging bijdraagt aan de gezondheid en daarmee aan de vitaliteit 
van leven van mensen.  
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Sportraad Altena wil een bijdrage leveren aan de vitaliteit van leven van de inwoners van 
gemeente Altena.  

 
In de tweede sessie is gesproken over What we (willen) zijn en (willen) doen.  
Daaruit zijn 5 punten gekomen, waarin de Sportraad leden zich kunnen vinden, nl.: 

1. Platform bieden; bekendheid en toegankelijkheid; 
2. Ambassadeur voor verenigingen, informatie verstrekken, etc.; 
3. Verbinden; d.m.v. organisatie sportcafé etc.; 
4. Adviseur van de gemeente; gevraagd en ongevraagd, vraagbaak voor politiek; 
5. Linking pin.  
 

Daarnaast zijn er wat zaken die zij niet in deze 5 punten kwijt konden. Deze komen in de derde sessie aan 
de orde. Daarna wordt besloten waar ze mee verder gaan. De bedoeling is e.e.a. uit te zetten in duidelijke 
interne en externe procedures richting verenigingen en gemeente, waardoor helder is wie waar 
verantwoordelijk voor is en wat we van elkaar kunnen verwachten. Dat is ook een basis voor eventuele 
latere deelnemers aan de Sportraad.  
 
Shah heeft hiermee al een goed beeld gekregen van wie wij zijn. De Sportraad heeft al veel ontwikkeld en 
uitgezet. Hij ziet de presentatie en verdere voorstellen en stukken graag tegemoet.  
 
Vervolgens geeft Shah aan waar hij zelf mee bezig is op het gebied van vitaliteit. Hij is in meerdere kernen  
aan het oriënteren in hoeverre verenigingen en initiatieven kunnen bijdragen aan de vitaliteitsgedachte en 
eventueel de oprichting van een viltaliteitscentrum. Shah stimuleert dit o.a. bij Kozakken Boys en die club 
pakt dat goed op. Ook aan de Oostkant van de gemeente heeft hij hierover contact met twee clubs. 
Scholen gaan ook experimenteren met gezonde voeding. Shah vindt dat alle kinderen gelijke kansen 
moeten krijgen op gezondheid. Het leefstijl akkoord moet verder handen en voeten krijgen. Daarom nodigt 
hij hen uit om ideeën en initiatieven aan te reiken om dit thema echt body te geven. Hij wil het tempo hoog 
houden. Overigens mag een initiatief ook mislukken, want ook dat levert informatie op over hoe het niet 
moet. Dus: durf te experimenteren.  
 
Verder praat Shah met huisartsen met de vraag of er aan de voorkant geïnvesteerd kan worden in het 
voorkomen van dementie. Het andere punt is educatie. Scholen kunnen komen kijken hoe ons 
vitaliteitscentrum eruit ziet. Jongeren krijgen daar een clinic, informatie etc. en daarna gaan zij kennis 
maken met het eten van ons platteland. Zij gaan zelf koken en eten en krijgen een recept mee naar huis. 
Shah probeert om hier ondernemers bij te betrekken om onze streek te promoten. Uitgangspunt van Shah 
m.b.t. vitaliteit is dat iedereen daaraan kan bijdragen en mee kan doen! Jong en oud. 
 
Mariëlle geeft aan dat in verschillende kernen wordt gewandeld met inwoners, begeleid door deskundigen. 
Voor deze mensen betekent dit laagdrempelig bewegen. Wellicht wil de wethouder een keer meelopen. In 
de gesprekken onderweg kan hij goed toetsen wat mensen belangrijk vinden in het kader van vitaliteit. 
Ook Thijs is natuurlijk van harte welkom om een keer mee te lopen.  
 
Of de wethouder regelmatig aansluit bij de Sportraad, laat hij aan de raad over. Als zij hem uitnodigen, 
komt hij. Verder bezoekt hij alle sportclubs om kennis te maken, zodat hij weet wat er overal speelt.  
 

!! Afgesproken wordt  om de wethouder 2 à 3 keer per jaar uit te nodigen, t.b.v. betrokkenheid, openheid en 
korte lijnen.  
 
Vervolgens wordt Shah bedankt voor zijn komst. Voordat hij vertrekt, vraagt hij of de Sportraad ook 
aandacht wil hebben voor bv. scouting. Zij leveren erg waardevol werk in begeleiding van kinderen met 
top-vrijwilligers. Het past in het gedachtengoed dat iedereen mee moet kunnen doen. Als er nog vragen 
aan hem zijn, kunnen zij altijd mailen (s.sheikkariem@gemeentealtena.nl).  
 
4. VERSLAG EN ACTIELIJST SPORTRAAD VERGADERING D.D. 25 MEI 2021 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Actielijst 
01 Er is nog geen regisseur gevonden. Verwacht wordt dat deze er bij de volgende vergadering bij is. 

mailto:s.sheikkariem@gemeentealtena.nl
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02 Na de vakantie wordt een informele activiteit gepland. Hella stuurt een Datumprikker voor de tweede 
helft van september.  

03 Blijft staan. 
04  Er is nog geen actueel lijstje toegestuurd. Verder is er een werkgroep met Rien en Jan, die monitoring 

van het Sportakkoord tot zijn taak heeft. Zij maken binnenkort een afspraak met de sportcoaches om 
na te gaan hoe e.e.a. loopt.  

05 Kees zal de stukken nog naar Rien sturen. Het actiepunt blijft staan.  
06 Op agenda. Behalve het punt ‘organisatie sportcafé’. Dit is niet apart geagendeerd. De bedoeling is 

dit eind december/begin januari te organiseren. Dat is volgens NOC/NSF een goede timing.  
Kees was in de veronderstelling dat bij het sportcafé drie zaken aan de orde zouden komen, nl. 
presentatie Sportraad, het Sportakkoord en de verkiezingen.  
Mariëlle vindt dat we met het Sportakkoord moeten wachten tot de regisseur er is. Er heeft erg veel 
stil gelegen door Corona en alles start nu pas weer op.  
Ciska vindt ook dat het Sportakkoord moet opschuiven. Eerst moet er een regisseur zijn met een 
plan. Als die er niet komt en het Sportakkoord moet worden herschreven, verwacht zij dat het volgend 
jaar over is hiermee. Er lopen maar 8 van de 15 projecten.  
Gerty zegt dat er meer projecten lopen, bijna alles, ondanks dat er vorig jaar heel weinig kon. 
Afgesproken wordt dat Jan en Rien de ambities van het Sportakkoord gaan monitoren, met input van 
Kees. De ambities waar Kees bij betrokken is, staan momenteel stil. Verder wordt het overzicht 
geactualiseerd, zodat er meer duidelijkheid is. Als die er is, kunnen we bepalen of we dit onderwerp in 
het sportcafé kunnen meenemen.  

!! De volgende keer wordt geagendeerd: stand van zaken Sportakkoord (hopelijk in aanwezigheid van 
de regisseur), met voorstellen van Jan en Rien.  

07 Opgemerkt wordt dat Progressief Altena het verkiezingsprogramma al klaar heeft. De andere partijen 
zijn ermee bezig. Na de vakantie gaan zij er waarschijnlijk mee op pad.  

  
5. INGEKOMEN STUKKEN 

- Brief Rekenkamer Commissie 
Jan Afgesproken wordt de gemeenteraad te vragen of zij de Rekenkamer nadrukkelijk willen 

verzoeken om hierover met de Sportraad in gesprek te gaan. Jan schrijft de brief.  
 
6. NOTITIE TOPSPORT 
Naar aanleiding van de notitie van Adriaan stelt Aart voor om, gezien de zwaarte van deze taken, een 
werkgroep in te stellen.  
 
Adriaan beaamt dat het inderdaad erg veel is. Feit is dat topsport in de gemeente niet mogelijk is zonder 
uitbreiding van het ambtelijk apparaat. Ter vergelijking heeft hij gegevens van de gemeente Gorinchem 
(35.000 inwoners) opgevraagd en daar heeft men 9,4 fte beschikbaar voor sport, los van de sportcoaches. 
1 fte houdt zich alleen bezig met het Sportakkoord. We kunnen ongevraagd adviseren om op te schalen. 
Ook de ambitie van de wethouder om in de top 3 van gezondste gemeenten in Brabant te komen, zullen 
we met de huidige bezetting van het ambtelijk apparaat niet halen.  
 
Kees vraagt waarom nu gepleit wordt voor een werkgroep topsport. Hij denkt dat dit onderdeel moet zijn 
van de visie of het beleidsplan.  
 
Mariëlle zegt dat de dames van Voltena eredivisie gaan spelen. Transito en Kozakken Boys hebben ook 
ambities. Verder zijn er wat individuele topsporters binnen onze gemeente. De urgentie is er wel om alles 
daar omheen goed te regelen. Topsport draagt ook bij aan uitbreiding van de breedtesport, omdat het 
leden aantrekt.  
 

Adriaan/Afgesproken wordt dat de werkgroep topsport (Adriaan, Erik en Rien) een notitie schrijven, op basis 
Rien/ waarvan we een advies kunnen maken voor het college om mee te nemen als onderdeel van de  
Erik Sportnota. Ciska en Mariëlle bieden aan om mee te lezen als het nodig is.  
 

7. VERSLAG WERKGROEPEN 
a. Professionalisering Sportraad 
Er wordt een volgende sessie gepland met Rob van Doggenaar in september. Dan worden de 
openstaande punten besproken en vertaald naar spelregels/procesomschrijving.  
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b. Nieuwe voorzitter; bespreken verslag en voorstel  
Het verslag van de werkgroep is naar de Sportraad gestuurd, waarin verwezen wordt naar artikel 6 van de 
regeling. De procedure is uitgelegd en voorgesteld wordt om Jan Bel aan te stellen als nieuwe voorzitter.  
Een paar leden van de Sportraad hadden verwacht dat vandaag eerst de procedure zou worden 
besproken en zijn verrast door de snelheid en het feit dat er al een voordracht wordt gedaan, maar 
stemmen hier wel mee in. 
Omdat hij voldoet aan het profiel, al bekend is met het functioneren van de Sportraad èn bereid is deze 
functie op zich te nemen, wordt het voorstel om Jan aan te stellen als voorzitter, aangenomen.  

Gerty Gerty draagt hem ter benoeming voor bij het college.  
 
Hierdoor ontstaan er twee vacatures in de Sportraad, één voor secretaris en er was al een vacature voor 
een lid. Een vice-voorzitter is nooit aangewezen. Er worden dus twee nieuwe leden geworven. Vooraf  

Werk- wordt een profielschets gemaakt. De functies worden belegd nadat het professionaliseringstraject is 
groep afgerond.  
 

c. Gezonde Leefstijl 
De werkgroep is uitgenodigd om vandaag aan te sluiten bij een verdiepingssessie over het onderwerp 
Gezonde leefstijl. Deze ging echter niet door en er wordt nog een nieuwe datum voor gepland.  
 
d. Raadsverkiezingen 
Hier is momenteel niets over te melden, behalve de eerder genoemde planning van een Sportcafé.  
 
e. Sport Award 

Ciska De commissie gaat de voorzitter van de jongerenraad benaderen met de vraag of zij iemand kunnen 
afvaardigen voor de jury en de commissie.  

Kees/ Kees en Rien onderzoeken inhoudelijk e.e.a. over de Award.  
Rien 

8. RONDVRAAG EN SLUITING 
- Thijs vond het prettig om in deze vergadering alvast kennis te maken met de leden van de Sportraad. 

Hij kijkt uit naar een goede samenwerking met hen.  
 
- Jan bedankt de raad voor het vertrouwen in hem als persoon. Hij beschouwt het als een grote 

uitdaging om deze raad de komende tijd voor te zitten en met elkaar goede dingen te doen voor sport 
en gezondheid in Altena.  

 
- Jan is bij de volgende vergadering op 30 augustus afwezig. De vergadering kan wel doorgaan, om 

vertraging van zaken te voorkomen. Vooraf zal hij met Rien e.e.a. voorbereiden wat betreft monitoring.  
 
- Kees attendeert op het feit dat de BASDA een eigen website heeft (www.basda.nl). Zij hebben dat op 

eigen initiatief gedaan via een externe partij en onderhouden deze website zelf. Wellicht is dat voor de 
Sportraad ook een idee? 

 
Afgesproken wordt te onderzoeken wat er mogelijk is, wat het kost en hoeveel tijd het kost om de 

Jan site bij te houden. Jan doet hiertoe een voorstel.  
 
Sluiting. 
 
 


