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Verslag Sportraad Altena d.d. 30-09-2021
Aanwezig: Aart Geurtsen/voorzitter, Jan Bel, Rien de Ruijter, Adriaan de Jong, Kees Braat, Ciska
Effing, Martine Braal, Erik den Dekker, Gerty Vonk, Thijs v.d. Schoot, Marja Nieuwenhuis,
Hella de Ridder/verslag
Afwezig : Mariëlle Durieux
AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actielijst vergadering 30 augustus 2021
3. In- en uitgaande stukken / mededelingen
4. Sportnota
5. Samenstelling Sportraad
6. Professionalisering Sportraad
7. Terugkoppeling werkgroepen
8. Organisatie Sportcafé
9. Rondvraag en sluiting

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Aart opent het overleg en heet iedereen welkom. Mariëlle is verhinderd.
Marja Nieuwenhuis stelt zichzelf voor. Zij werkt voor Sportservice Noord-Brabant als adviseur lokale sport in
7 gemeenten. Verder verzorgt zij verenigingsondersteuning voor NOC/NSF en organiseert scholing van de
buurtsportcoaches. Marja hoopt het Sportakkoord in de gemeente Altena een flinke boost te kunnen geven.
De agenda wordt vastgesteld.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST VERGADERING SPORTRAAD D.D. 30 AUGUSTUS 2021
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst:
01 Kan eraf. Marja is inmiddels begonnen als regisseur van het Lokale Sportakkoord.
02 Kan eraf i.v.m. het geplande informele afscheid van Aart.
03 Wordt in november opgepakt.
04 Nog niet uitgevoerd.
05 Er wordt een afspraak gemaakt voor een overleg in november.
06 De uitnodiging hiervoor is doorgestuurd.
07 Het overleg met Niels den Dekker is geweest en er is een eerste conceptverslag gemaakt. Bij
agendapunt 7 wordt de verdere aanpak besproken.
08 Kan eraf.
09 en 10 Op agenda.
3. IN- EN UITGAANDE STUKKEN/MEDEDELINGEN
- Aart heeft de brief van de gemeente over het beëindigen van het voorzitterschap ontvangen.
Jan heeft zijn benoemingsbrief als voorzitter eveneens ontvangen.
- Afgelopen week was de afsluiting van de Nationale Diabetes Challenge, zegt Kees. Helaas was daar toch
weinig belangstelling voor vanuit de gemeente.
4. SPORTNOTA
Thijs schetst de route naar de Sportnota die er moet komen. De opdracht van de Sportraad, nl. dat zij op tijd
mee willen denken, is helder. Als er leden zijn die aan de voorkant al willen sparren of suggesties willen
geven, dan kunnen zij dat aangeven. Ongeveer 2 weken voor de vergadering komen secretaris, voorzitter
en Thijs bij elkaar. Eventueel kunnen anderen daar ook bij aansluiten om over de Sportnota te praten. Het
concept is vervolgens op 27 oktober klaar, ter bespreking op 1 november. Thijs vraagt nog na wanneer het
Thijs advies er moet liggen en wanneer de Sportnota in de gemeenteraad wordt besproken.
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5. SAMENSTELLING SPORTRAAD
Aan het eind van deze vergadering draagt Aart de voorzittershamer over aan Jan. Het oorspronkelijke
rooster van aftreden klopt niet. Leden kunnen 3 periodes zitting hebben in de Sportraad in plaats van 2. Aan
het eind van 2021 zijn er drie leden aftredend, namelijk Kees, Martine en Aart. Martine en Kees geven aan
door te willen gaan.

De vacaturetekst voor de nieuwe leden is naar de Sportraad verstuurd. Deze is gebaseerd op de
advertentie uit 2019. De wensen vanuit deze vergadering zijn daarin opgenomen. Als iedereen akkoord is,
kan de vacature volgende week in Het Kontakt worden geplaatst. Daarna hebben geïnteresseerden een
maand de tijd om te reageren. Er is op papier plaats voor 4 nieuwe leden. Omdat 4 nieuwe leden tegelijk
erg veel is, worden er nu vooralsnog 2 geworven. In de tekst staat ‘enkele’. Iedereen wordt gevraagd om in
zijn/haar eigen netwerk na te gaan of zij mensen hiervoor kunnen enthousiasmeren.
Thijs Thijs vraagt de sportcoaches om deze vacature ook te delen via hun social media kanalen.
De volgende keer wordt besproken wie, naast de voorzitter en beleidsmedewerker, de gesprekken gaan
agenda voeren en de voordracht gaat doen.
Kees verwacht dat het voor jongeren moeilijk zal zijn om aan alle eisen te voldoen.
Adriaan wordt door de vergadering benoemd als vice-voorzitter en Kees als secretaris van de Sportraad.
6.PROFESSIONALISERING SPORTRAAD
Het laatste resultaat is door Ciska rondgestuurd. Daarmee is het werk van de werkgroep afgerond en n.a.v.
de vragen in het document moeten we besluiten hoe we verder gaan en kijken welke onderdelen we willen
oppakken en hoe. De conclusie van Rob van Doggenaar lag heel dicht bij de manier waarop wij al werken.
De werkgroep wil hem elk jaar een keer uitnodigen om ons scherp te houden. Rob heeft hier ja op gezegd,
maar het is niet bekend of daar (financiële) mogelijkheden voor zijn.
Jan stelt voor om de huidige werkgroepen om te zetten in thematische werkgroepen, waarin meerdere
onderwerpen ondergebracht kunnen worden.
Martine vindt de manier waarop we nu werken, goed gaan. Het inspireert mensen om aan de slag te gaan
met onderwerpen waar zij affiniteit mee hebben.
Als we dit gaan doen, hebben we geen tijd voor andere dingen, verwacht Ciska. We kunnen ook kijken of er
in die 8 punten punten staan waar we iets mee willen doen. Zij denkt dat we ook wat afspraken kunnen
vastleggen over wat we gaan doen. Dan zijn er spelregels in een soort handboek, waarmee je voorkomt dat
er verwarring ontstaat. Ook de profielen kunnen erin opgenomen worden, etc. Dat is ook nuttig bij de start
van nieuwe mensen.
Volgens Kees moeten we de sessies afsluiten met een einddocument, dat we overhandigen aan de
wethouder. Hij denkt dan aan een soort huishoudelijk reglement waarin we vastleggen hoe we zaken
aanpakken, procedureel.
Erik vindt dat we nu prettig functioneren. Het is wel goed om bepaalde zaken en procedures vast te leggen
in een levend document, dat aangepast kan worden indien gewenst. Hij denkt dat dat ons als groep beter
ligt dan een verdeling op thema’s.
Rien is het daar mee eens. Met thema’s ga je snel over meerdere onderwerpen heen. Het is wel goed om
afspraken vast te leggen.
Adriaan vindt het belangrijk om affiniteit te hebben met een onderwerp als je in een werkgroep gaat, maar
hij staat er ook voor open om een keer in een werkgroep te stappen waar hij op voorhand misschien minder
mee heeft. Het enthousiasme komt vaak toch als je ergens mee aan de slag gaat.
Het volgende wordt afgesproken:
- Er wordt een huishoudelijk reglement gemaakt. Iedereen kan bepaalde wensen m.b.t. dit reglement
Allen/Ciska aan Ciska doorgeven die e.e.a. verzamelt en een concept maakt.
- Er wordt een document geschreven met afspraken en waar we staan en naartoe willen. Dit
Jan/Kees
moet niet in beton worden gegoten. Jan, Kees, Adriaan en Thijs bereiden dit voor.
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Adriaan/Thijs Het eindresultaat van de drie bijeenkomsten kan als basis worden gebruikt.
Ciska wordt bedankt voor haar werk t.b.v. het professionaliseringstraject, ambitie 12 van het Sportakkoord.
Aan het tweede deel van deze ambitie, de zichtbaarheid van de Sportraad, moet nog gewerkt worden.
In dat kader wordt momenteel uitgezocht of de Sportraad op kosten van de gemeente een website kan
laten bouwen en wie dat dan kan doen.
6. VERSLAG WERKGROEPEN
Werkgroep gezonde leefstijl
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
Werkgroep verkiezingen gemeenteraad
Mariëlle heeft via de griffie een herinnering gestuurd naar alle partijen. Daar zijn geen reacties op gekomen.
Werkgroep Sport Award
De werkgroep heeft vergaderd, waarbij o.a. is gesproken over de samenstelling van de jury. Inmiddels zijn
er twee juryleden bereid gevonden. Vertegenwoordigers vanuit de jeugd en de media ontbreken nog en
worden nog benaderd. Hopelijk is alles in november rond en kunnen de sportverenigingen en -aanbieders
worden geïnformeerd. Ciska heeft hier al een concept voor gemaakt. Er worden drie sportjournalisten
gevraagd om over de Sport Awards te publiceren.
De werkgroep heeft ook gevraagd of er een logo kan worden ontworpen en op basis daarvan een beeldje.
Twee punten staan nog open nl. de criteria van de jeugd en de vraag of we een Oeuvre Award gaan
uitreiken en aan wie. Hiervoor moeten ook criteria worden opgesteld. De opzet hiervoor wordt t.z.t.
geagendeerd bij de Sportraad.
Werkgroep monitoring Sportakkoord
Marja Nieuwenhuis is gevraagd als aanjager voor het Sportakkoord. Dit doet zij ook in Waalwijk en Dongen.
Over de voortgang van een aantal punten heeft Marja al contact gehad met Thijs. Met de
buurtsportcoaches is ook al een afspraak gemaakt, omdat zij vaak een rol hebben in de activiteiten. Marja
zal haar hulp aanbieden, o.a. op praktisch vlak. Aan de Sportraad vraagt zij wat zij van haar verwachten.
Geantwoord wordt dat in de komende maanden gekeken moet worden wat wenselijk is. Sowieso moet er
een periodieke update komen van de stand van zaken. Als Marja ziet dat iets niet goed gaat, kan zij deze
signalen doorgeven aan Jan en Rien. Verder moet er snel gestart worden, ook door degenen waar we
afspraken mee gemaakt hebben.
De bekendheid is nog steeds een probleem, aldus Kees. De gemeente moet hiervoor een platform bieden.
Wellicht kan de website, als die er komt, ook gebruikt worden voor het Sportakkoord.

Thijs

De financiën voor het Sportakkoord staan niet ter discussie. De gelden die we dit jaar overhouden, mogen
worden doorgeschoven naar volgend jaar via overheveling. Thijs onderneemt hier actie op.
Werkgroep topsport
Er is een kennismakingsgesprek geweest met Niels den Dekker, sportcoach en beleidsmedewerker in de
gemeente Gorinchem. Hij is nauw betrokken bij alles wat daar aan sport en beweging plaatsvindt. Er kwam
veel ter tafel, waarbij ook is gekeken naar het accommodatiebeleid. Adriaan heeft bekeken hoe de
verschillen tussen Gorinchem en Altena in beeld kunnen worden gebracht. Vergeleken met de inzet in
Gorinchem en waar zij op kunnen terugvallen wat betreft sportcoaches, beleidsmedewerkers, etc. loopt
Altena heel erg achter. Als we onze ambities willen uitvoeren en uitdragen, gaat dat niet lukken met onze
beperkte ambtelijke inzet en beschikbare accommodaties. Dit was voor de werkgroep leden echt een eyeopener. Alles moet nog eens op een rij worden gezet en daarna moeten we als Sportraad bekijken wat we
willen. De ambitie is er, ook bij de wethouder, maar deze moet wel gefaciliteerd worden.
Erik vond twee punten opvallen, nl. het grote ambtelijke apparaat in Gorinchem, maar ook dat het gevoel
van sport, bewegen en gezondheid erg goed wordt uitgedragen. Verder is daar echt gekozen voor
breedtesport voor iedereen en hebben zij niets gedaan om topsport op een hoger niveau te brengen. Daar
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moeten verenigingen zelf actie op ondernemen, eventueel met ondersteuning van de gemeente als zij daar
om vragen. Gorinchem heeft ook erg veel afspraken vastgelegd.
Gerty brengt een nuancering aan. Altena heeft ook 7 buurtsportcoaches en naast de grote sporthallen zijn
er veel kleinere gymzalen. Sowieso zijn de twee gemeenten lastig te vergelijken, mede omdat Gorinchem
een compacte stad is en Altena veel kleine kernen heeft in een uitgestrekt gebied.
In Altena zijn veel zaken ook goed geregeld en vastgelegd, vindt Kees. Wellicht zijn we bij de verkeerde
gemeente geweest, omdat Gorinchem geen topsport heeft.
Adriaan meent dat we dit op de agenda anders moeten duiden. We hebben twee verschillende punten, nl.
topsport en beleid etc. Er is inderdaad veel goed geregeld, maar de ambitie van de beleidsmedewerkers
naar de verenigingen is nihil. In Gorinchem gaat dat echt anders. De sportcoaches hebben daar elk
kwartaal overleg met de verenigingen. Ook de wethouder praat regelmatig met hen.
Als er beleidsontwikkelingen zijn, worden sportverenigingen altijd uitgenodigd om mee te denken, zegt
Gerty. Door Corona heeft dat een tijdje stilgestaan. Het idee is om dat via de sportcafés weer op te pakken.
Er is inderdaad niet veel (beleids)formatie beschikbaar en daarom kunnen zij niet alles doen zoals zij
wellicht zouden willen. Het is echter ook de vraag of de verenigingen daar op zitten te wachten. Zij adviseert
de Sportraad om ook de verenigingen te vragen hoe zij e.e.a. ervaren.
Geconcludeerd wordt dat het een uitdaging is voor de Sportraad om te kijken wat er is en wat verbeterd kan
worden. Een optie kan zijn om een wijziging aan te brengen in de taken van de sportcoaches. Dan zullen er
waarschijnlijk te weinig zijn. Sowieso is er in Altena groot draagvlak voor sport; bij de wethouder, maar ook
bij raad en college. Als we vinden dat we de ambities die in de Sportnota staan moeten uitvoeren, kunnen
we wijzen op het gevolg, nl. dat er meer beleidscapaciteit nodig is. Anders moet het ambitieniveau omlaag.

Rien/ Afgesproken wordt dat Adriaan, Rien en Erik een concreet stuk schrijven naar aanleiding van hun
Erik/
bevindingen. Hierin wordt meegenomen dat zij onderzoek wensen naar de capaciteit van
Adriaan de sportaccommodaties.
7. ORGANISATIE SPORTCAFÉ
De werkgroep heeft besproken hoe een sportcafé er in de basis uit kan zien. Zij gaan voor een concept dat
regelmatig herhaald kan worden. Belangrijkste doel is: ontmoeting; via bijeenkomsten van ongeveer 1,5
uur, roulerend over de verschillende kernen. Mariëlle heeft aangeboden om als dagvoorzitter op te treden.
Voor de invulling van het eerste sportcafé zijn zij in gesprek met de adviseur lokale sport. De wethouder
krijgt op die avonden ook een rol.
Wat betreft de onderwerpen hebben de sportcoaches aangegeven dat er o.a. aandacht moet zijn voor de
problemen van de clubs met het vinden van vrijwilligers.
8. RONDVRAAG EN SLUITING
- Gerty bedankt de Sportraad voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.
- Jan merkt op dat tot nu toe alle adviezen van de Sportraad overgenomen zijn door het college en goed zijn
ontvangen in de raad. Soms zijn zij zelfs ruimhartiger uitgevoerd. Dat is een mooi resultaat.
- Ciska vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. Sjors Sportief.
Geantwoord wordt dat de boekjes weer op de scholen zijn uitgedeeld. Het jaarverslag van de sportcoaches,
Thijs
waarin Sjors Sportief is opgenomen. wordt naar de Sportraad verstuurd, ter informatie.
- Rien vraagt hoe de Sportraad de verenigingen kan bereiken.
Gerty antwoordt dat de gemeente de gegevens van de clubs niet met de Sportraad mag delen, maar zij
kunnen hun informatie laten versturen via Hella. Ook staat er info van veel clubs in de gemeentegids.
- Kees vraagt of er in Altena meer aandacht kan worden gegeven aan de Nationale Sportweek. Vorig jaar
was toegezegd dat er dit jaar meer aan zou worden gedaan, maar het was minimaal. Hij vindt dit
teleurstellend en hoopt dat er volgend jaar meer werk van wordt gemaakt.
Hella Afgesproken wordt om dit punt ook op de actielijst van de Sportraad te zetten.
Aart sluit de vergadering, nadat hij ook bedankt heeft voor de samenwerking in de 13 jaar dat hij deel heeft
uitgemaakt van de Sportraad Woudrichem en later Altena. Destijds hadden zij o.a. als ambitie dat er in elke
kern voorzieningen om te sporten zouden zijn. Dat kan uiteraard niet, maar wellicht moet er dan meer
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gekeken worden naar mobiliteit en hoe we kunnen ondersteunen dat zoveel mogelijk mensen vanuit alle
plaatsen kunnen sporten. Dat wil Aart nog graag meegeven aan de Sportraad, waarna hij het stokje
overdraagt aan Jan.

5

