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Verslag Sportraad Altena d.d. 06001-2022
vastgesteld d.d.

CONCEPT-verslag Sportraad Altena d.d. 06-01-2022
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Kees Braat, Martine Braal,
Rien de Ruijter, Ciska Boelens, Mark van Tilborg, Mildred Kolk, Naomi van der Graaf en
Mariëlle Durieux.
Afwezig :
Toehoorders : Ibo Lamsma
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Introductie nieuwe leden/rooster van aftreden/werkgroepen
3. Advisering m.b.t. Sport- en Beweegnota 2022-2025
4. Rondvraag en sluiting

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Jan opent het overleg en heet iedereen welkom, met name de nieuwe leden en de toehoorder.
De agenda wordt vastgesteld.
2. INTRODUCTIE NIEUWE LEDEN/SPORTRAAD/WERKGROEPEN
Alle nieuwe leden stellen zich voor.
Jan legt uit hoe de Sportraad werkt en hoe de werkwijze is met de verschillende werkgroepen. Alle
zittende leden introduceren zich en leggen uit hoe zij actief zijn in hun werkgroep.
Aan de nieuwe leden wordt voorgelegd na te denken over hun mogelijke voorkeur voor deelname in
bepaalde werkgroepen.
Tevens geven we aan dat er enkele nieuwe werkgroepen worden geformeerd: - communicatie, openbare ruimte en - uniek sporten.
3. ADVISERING UITGANGSPUNTENNOTA’S SPORT EN GEZONDHEID
We hebben kennisgenomen van de nota’s en het conceptadvies. Alle leden zijn in de gelegenheid om
commentaar, aanvullingen enz. te leveren, waardoor ons advies aan het college een goed gedragen stuk
wordt. Met de gevoerde discussie van de SRA in gedachten, zal het concept aangepast worden en
opnieuw worden rondgestuurd. Uiterlijk 11-01 zal het advies definitief worden op basis van de laatste
aanvullingen.
4. RONDVRAAG EN SLUITING
Kees meldt dat Jan en hij een gesprek hebben gehad met de adviseur van de gemeente die de nota
accommodatiebeleid voorbereid. Daarin is o.a. aangegeven dat we te maken hebben met een ruim,
relatief eenzijdig en verouderd arsenaal van binnensportlocaties.
Jan en Kees hebben een gesprek gehad met BOOM een communicatiebedrijf dat is ingehuurd door de
gemeente, dat ons de komende periode gaat helpen in onze communicatie uitingen. Zij zullen als eerste
een aanzet maken voor de uitnodiging voor het Sportcafé op 31-01.
Adriaan deelt mee dat hij op de lijst van Altena Lokaal komt te staan bij de Gemeenteraadsverkiezingen
in maart, vooralsnog op een onverkiesbare plaats.
Tenslotte neemt Martine ons mee met een eerste presentatie van de nieuwe website van de SRA. Het
streven is om de website binnen enkele weken op te leveren.
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