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Verslag Sportraad Altena d.d. 25-05-2021
Aanwezig: Aart Geurtsen/voorzitter, Rien de Ruijter, Adriaan de Jong, Mariëlle Durieux, Kees Braat,
Ciska Effing, Erik den Dekker, Gerty Vonk, Hella de Ridder/verslag
Afwezig : Martine Braal, Jan Bel
Toehoorder: Susanne Matena
AGENDA

1. Opening
2. Verslag en actielijst vergadering 22 april 2021
3. Ingekomen stukken
4. Stand van zaken Sportakkoord
5. Terugkoppeling ambtelijk overleg inzake Begroting Sportraad, Sport Award,
overleg wethouder, contact sociaal domein
6. Verslag werkgroepen
7. Rondvraag en sluiting

1. OPENING
Aart opent het overleg en heet iedereen welkom. Jan en Martine zijn afwezig.
De agenda wordt vastgesteld.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST VERGADERING 22-04-2021
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
N.a.v. de actielijst
01
Loopt. Gerty hoopt over een paar weken meer duidelijkheid te hebben hierover.
02
Blijft staan.
03
Op agenda.
04
Op 24 juni is wethouder Shah Sheikkariem een half uur bij de Sportraad aanwezig. De bedoeling
is om in het gemeentehuis te vergaderen. De nieuwe beleidsmedewerker sport sluit ook aan.
Hij start per 1 juli a.s.
05
De aangepaste begroting heeft iedereen ontvangen.
06
Op agenda.
07
Op agenda.
08
Rob van Doggenaar heeft nog geen samenvatting gestuurd. A.s. donderdag vergadert de
werkgroep daarover. Als iedereen heeft gereageerd, is de tekst definitief.
09
Deze punten worden toegevoegd aan de agenda.
3. INGEKOMEN STUKKEN
- Rapportage NOC/NSF: Zo sport Nederland; trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2020.
Nog niet iedereen heeft dit kunnen lezen. De cijfers die hierin staan, zijn verontrustend.
agenda We kunnen dit rapport t.z.t. een keer agenderen.
- Uitnodiging Webinar 26 mei
Dit Webinar wordt georganiseerd door de afdeling Sportparticipatie van NOC/NSF. Het is een interessante
allen
agenda. Mariëlle probeert het te gaan volgen. De anderen kijken nog of zij de gelegenheid hebben.
4. STAND VAN ZAKEN SPORTAKKOORD
De sportcoaches hebben op verzoek van Gerty kort aangegeven wat de stand van zaken is.
Kees mist een aantal zaken in het overzicht. Ten eerste zijn er 5 van de 16 punten niet belicht, zoals bv.
bij valpreventie staat geen sportcoach en ook geen stand van zaken. Dat geldt voor meer punten.
Gerty zegt dat de info van Evelyne nog ontbreekt. Dit wordt nog aangevuld. Daarna ontvangt de Sportraad
Gerty een nieuw exemplaar van het overzicht. Max Vitaal wordt anders ingevuld en daar gaat Evelyne mee aan
de slag. De punten 10 en 11 zijn nog niet opgepakt.
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Het aanbod van Marjan Heijnen is doorgezet naar de verenigingen. Hier wordt maar beperkt gebruik van
gemaakt.
Kees vindt het jammer dat er vanwege Corona niet veel gebeurd is met de projecten.
Gerty benadrukt dat er ook echt niets mogelijk was, met als gevolg dat mensen ook niet geneigd zijn om
zaken vlot op te pakken. Dat gaat nu, gezien de versoepelingen, wel gebeuren.
Kees zegt dat er een vergadering is geweest over de gezonde sportomgeving. Dit was een goed overleg,
maar er is geen verslag van gekomen. De vervolgvergadering, die eind mei zou plaatsvinden, is nog niet
gepland. Kees betreurt dat er weinig voortgang in zit. In zijn optiek heeft dat te maken met het ontbreken
van een regisseur.

Gerty geeft aan dat het ook de bedoeling is dat initiatief wordt genomen vanuit de samenleving. Er moet
echter wel aansturing zijn en dat gebeurt vanuit de sportcoaches. De actie zelf moet met name vanuit het
veld komen. Als een sportcoach iets toezegt (verslag en plannen overleg), moet dat natuurlijk wel
Gerty nagekomen worden. Zij zal dit aankaarten. De bedoeling is echter niet dat de gemeente alles doet.
Mariëlle denkt dat het wel goed is om nog eens aandacht te geven aan het Sportakkoord en waar mensen
ja tegen hebben gezegd. Communicatie kan hierin heel nuttig zijn en helpen. Er is echt wel enthousiasme,
maar door Corona bijna alles stil gelegen. Er zijn ook verenigingen die een grote terugloop van leden
hebben. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het Sportakkoord. Het zou jammer zijn als alle mooie
ambities ten onder gaan.
Volgens Ciska missen we echt de regisseur voor de algehele coördinatie, wat een hele uitdaging is. Als
die er is, moeten we eerst de prioriteiten opnieuw vaststellen en naar voren halen wat dit jaar nog
haalbaar is. Dat is ook goed voor de motivatie van de mensen die er mee bezig zijn.
Adriaan vindt dat we als Sportraad ook zelf aan de bel kunnen trekken als dingen niet goed gaan. Zo is
dat ook afgesproken in de brainstorm sessie met Rob van Doggenaar. Hij concludeert dat we als
Sportraad nog niet staan waar we willen staan.
Wellicht kunnen we hierover ongevraagd advies geven aan de gemeente, stelt Rien voor. Dan werken we
proactief.
5. TERUGKOPPELING AMBTELIJK OVERLEG
Begroting
De wethouder is akkoord gegaan met de begroting van de Sportraad en de aanpassingen die daarin zijn
voorgesteld wat betreft de kosten voor de Sport Award (plus € 1.750,--).
Sport Award
De wethouder vindt dit een leuk idee en wil daar zijn bijdrage aan leveren. Hetzelfde geldt voor het
Sportcafé. Hij is benieuwd naar de verdere uitwerking.
Contacten Sociaal Domein
Er wordt momenteel een notitie geschreven om te gaan evalueren of er gebruik wordt gemaakt van de
regelingen die er zijn voor minima om te sporten.
6. VERSLAG WERKGROEPEN
a. Sport Award
De werkgroep heeft een paar vragen voor de Sportraad.
Er wordt toestemming gevraagd voor het opheffen van de Stichting Sportgala Woudrichem. Hier waren
Rien en Aart bij betrokken en zij gaan hiermee akkoord. De middelen die er na aftrek van alle kosten nog
zijn, kunnen via de gemeente naar de werkgroep Sport Awards worden overgeheveld. Het is niet de
bedoeling dat de werkgroep Sport Awards sponsors gaat werven.
Rien /
Kees

Rien zal de notaris aktes opvragen. In de statuten staan allerlei zaken over opheffen van de stichting
geregeld. Kees wordt hierbij betrokken, gezien zijn ruime ervaring met dit soort zaken.
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Het is de bedoeling om jaarlijks maximaal 4 Awards uit te reiken. De begroting is daarop gebaseerd. Het
streven is om de Awards uit te reiken voor de verkiezingen van maart 2022.
Wat betreft het uitreiken van de Oeuvre prijs, weet de werkgroep nog niet hoe dat opgezet moet worden.
Eigenlijk zou hier ook een jury voor moeten zijn, waarbij mensen aangemeld kunnen worden door kranten
en verenigingen. Ook vrijwilligers, bestuurders, etc. kunnen hiervoor in aanmerking komen. De Sportraad
gaat niemand voordragen, maar wel verenigingen stimuleren om sporters, vrijwilligers of bestuursleden
hiervoor aan te dragen.
De Sportraad gaat akkoord met het voorstel wat betreft de opbouw van de jury.
Voor de jury draagt Mariëlle sportfotograaf Bart Stoutjesdijk voor. Hij is 18 jaar oud en all-round
sportliefhebber. Kees ondersteunt deze voordracht.
Adriaan draagt Wout Pluijmert voor, een verslaggever die al jaren in Altena meeloopt.

De werkgroep neemt deze voordrachten mee. Zij hebben mandaat om een keuze te maken.
Benadrukt wordt dat goed moet worden gekeken naar de breedtesport.
Er wordt gepleit voor een Sportcafé, waar dit initiatief gepromoot kan worden.
Agenda Dit punt wordt de volgende keer geagendeerd.
b. Verkiezingen
Erik, Rien, Martine en Mariëlle hebben een voorstel gemaakt voor een schrijven naar de fracties om
aandacht te vragen voor sport en bewegen in de verkiezingsprogramma’s.
Als de anderen hier nog op willen reageren, kunnen zij Mariëlle mailen.
Kees geeft complimenten voor het stuk. Wat hem betreft hoeft het niet aangepast te worden.
Mariëlle Afgesproken wordt de brief via de griffie te versturen, nadat het logo, contactgegevens van de
Gerty Sportraad en wellicht wat foto’s of plaatjes zijn toegevoegd. Gerty geeft nog door welke griffiemedewerker
zij daarvoor kunnen benaderen.
Progressief Altena, die om een reactie had gevraagd voor 25 mei, heeft al een mail van Mariëlle
ontvangen.
c. Sport en leefstijl
Martine, Mariëlle en Adriaan hebben een gesprek gehad met Evelyne, die bezig is met Altena Vitaal. Daar
wordt een notitie over geschreven, waarin veel punten zijn opgenomen die de Sportraad heeft
geadviseerd. Als het concept klaar is, ontvangt de Sportraad dit om mee te lezen en te voorzien van ons
commentaar. Het punt heeft volop aandacht bij de gemeente Altena.
Adriaan heeft een samenvatting gemaild van het Webinar over gezonde leefstijl.
d. Professionalisering
De werkgroep heeft een plan van aanpak gemaakt. Op 24 juni willen zij de missie voorleggen aan de
wethouder, zodat daar consensus over is.
Kees

Verder wordt op 24 juni met de wethouder praten over het Sportakkoord. Dit wordt voorbereid Kees. Hij
heeft hier al eerder iets over geschreven, dat hij zal actualiseren.
Jan/Aart Jan en Aart nemen contact op met de regisseur, als die er dan is.
Ciska Ciska neemt de voorbereiding van het punt ‘professionalisering’ op zich.
Erik wijst erop dat er op de 24e voor het overleg met de wethouder niet veel tijd is. We moeten ons dus
vooral neerzetten als Sportraad; wie zijn we en hoe willen we functioneren?
e. Opvolging voorzitter
Hier is nog niets over te melden. De werkgroep komt op 2 juni bij elkaar om de procedure te bespreken.
Deze wordt op 24 juni besproken met de Sportraad.
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7. VISIE OP TOPSPORT
Dit punt is geagendeerd n.a.v. de vorige vergadering. Er zou nagedacht worden over een visie van de
Sportraad op topsport. Adriaan heeft hiervoor gesproken met de voorzitter van Voltena, Philip den Haan
(raadslid) en de wethouder. Zij hebben aangegeven hierover verder te willen brainstormen. Topsport
inspireert, maakt iets los bij mensen en motiveert mensen om ook te gaan sporten.
De anderen hebben hier nog niet over nagedacht, behalve Mariëlle. Zij zegt dat we zo’n visie niet in korte
tijd kunnen vormen. Het is wel belangrijk dat we hier iets van gaan vinden. Het is een groot onderwerp en
ook erg ingewikkeld. We zijn in principe meer van de breedtesport, maar nu liggen er wel wat kansen om
ook iets met topsport te gaan doen binnen Altena. We weten ook dat topsport een aanzuigende werking
heeft ten gunste van de breedtesport.
Adriaan zegt dat er al topsport wordt bedreven in Altena en dat wordt alleen maar meer. Hij heeft de
indruk dat dat bij de gemeente nog niet is doorgedrongen. Er moet echt een cultuurverandering
plaatsvinden. Hij is het eens met Mariëlle dat er meer tijd nodig is voor het ontwikkelen van een visie op
topsport, maar we zijn te laat als zaken fout gaan en we geen visie hebben. Adriaan pleit voor
duidelijkheid aan de voorkant.
Aart vraagt of Adriaan hierbij doelt op subsidie en/of ondersteuning.
Adriaan wil bespreken of daar mogelijkheden voor zijn; zowel voor financiële steun, als voor faciliteiten.
De vraag is nog of dat nodig is, maar we moeten er wel aan de voorkant over nagedacht hebben.
Gerty beaamt dat topsport zeker een plek moet krijgen in het beleid. De wethouder is daar ook een
voorstander van. Het moet dan wel breder getrokken worden dan een aantal verenigingen. Het gaat ook
om jonge topsporters; willen en kunnen we daar iets mee? En: hoe weten we dat ze er zijn? Binnen de
gemeente is nog geen protocol voor hoe om te gaan met een topsporter. Dat moet onderdeel zijn van het
beleid. Het is goed als de Sportraad met een voorstel komt.

Adriaan Afgesproken wordt dat Adriaan voor de volgende vergadering wat opties en voorstellen op papier zet.
Voorafgaand zal hij nog een keer met René v.d. Giessen, Shah Sheikkariem en Philip den Haan gaan
praten.
Voor Kees is het de vraag of we hierover ongevraagd advies moeten geven of moeten wachten op het
totale sportbeleid, waarover we dan adviseren. Hij vindt het vreemd dat Adriaan nu onderzoek doet
namens de Sportraad.
De anderen zijn het hier niet mee eens. Adriaan heeft dit opgepakt n.a.v. de vorige vergadering. Verder
kunnen we de proactieve houding die we met Rob besproken hebben, hierin goed aannemen.
Kees vraagt naar het proces rondom het sportbeleid.
Gerty antwoordt dat haar opvolger dit gaat oppakken. Daarnaast is Vitaal Altena een speerpunt en het
idee is om daar zowel het beleid van volksgezondheid, sport en welzijn in mee te nemen, dus een
integraal beleid. Helaas duurt het wat langer voordat haar opvolger er is.
8. RONDVRAAG EN SLUITING
- Gevraagd wordt of voor de sessie van de Sportraad met Rob van Doggenaar presentiegeld mag worden
gedeclareerd.
Dit kan niet, omdat het geen reguliere sportraad vergadering was.
- Kees vraagt of de Sportraad ook iets mag vinden van de plannen voor de bouw van een nieuwe school
met sportzaal in Almkerk.
In principe worden deze plannen niet aan de Sportraad voorgelegd, antwoordt Gerty. De gebruikers
worden er wel bij betrokken. Er is al eerder besloten dat er een sportzaal wordt gebouwd.
Rien denkt dat we aan de voorkant wel kunnen reageren op de plannen. Hij is vooral benieuwd naar hoe
de samenvoeging van verenigingen gaat lopen.
Gerty zegt dat zij heel specifieke vragen gewoon kunnen stellen. Wellicht wordt er dan al wat
onduidelijkheid weggenomen.
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- Kees informeert naar de stand van zaken m.b.t. de aanvraagprocedure voor sportsubsidies in 2022.
Gerty zegt dat de verenigingen bericht krijgen dat zij tot 1 juli subsidie kunnen aanvragen. Eerdere
communicatie hierover is niet goed gegaan.
- Suzanne Matena bedankt voor het feit dat zij als toehoorder aanwezig kon zijn. Het overleg was goed te
volgen voor haar. Haar interesse in de Sportraad is zowel beroepsmatig, als persoonlijk.
Zij hoopt er de volgende keer weer bij te zijn.
- Het volgende overleg is op 24 juni a.s., indien mogelijk fysiek.
Sluiting.
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