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Verslag Sportraad Altena d.d. 22-04-2021 
 
Aanwezig: Jan Bel/wnd. voorzitter, Rien de Ruijter, Adriaan de Jong, Mariëlle Durieux, Kees Braat,  

      Ciska Effing, Hella de Ridder/verslag 
Afwezig   : Erik den Dekker, Martine Braal, Aart Geurtsen, Gerty Vonk 
 

 
AGENDA 1. Opening  
  2. Verslag en actielijst vergadering 25 maart 2021 
  3. Conceptbegroting 2021 van de Sportraad 

4. Stand van zaken planning en personele bezetting 
5. Verslag van de werkgroepen 
6. Missie en visie Sportraad  
7. Rondvraag en sluiting  
 

 
1. OPENING 
Jan opent het overleg en heet iedereen welkom. Aart, Erik, Martine en Gerty zijn afwezig.  
De sessie met Rob van Doggenaar gaat vandaag niet door.  
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. VERSLAG EN ACTIELIJST VERGADERING 25-03-2021 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
N.a.v. de actielijst 
01 Blijft staan. Er vinden gesprekken plaats met een kandidaat, maar de laatste stand van zaken is 

onbekend.  
Kees heeft een algemene opmerking hierover. We zijn al een poosje op zoek naar een regisseur, 
maar er staat steeds z.s.m. bij het actiepunt. Hij meent dat de regie over het Sportakkoord in zijn 
geheel en alle acties die erin staan heel belangrijk zijn, ondanks de mooie dingen die al gebeuren. 
Dit geldt ook voor de sportcoaches. Zij zijn enthousiast, maar hebben wel regie en leiding nodig.  
Mariëlle geeft aan dat de functie van de sportcoaches niet afhankelijk is van een regisseur.  
Bij beide onderdelen ontbreekt de regie, aldus Kees. Zowel inhoudelijk voor de sportcoaches, als 
ook voor de sturing en controle op de acties wat betreft het Sportakkoord.  
Positief punt is dat er contact is gelegd met de korfbalclub in Almkerk, die aan de slag gaat met de 
‘Gezonde sportkantine’. 
Adriaan merkt ook dat er zaken blijven liggen, door de hoge werkdruk bij de gemeente. Hij vindt dat 
we eens bij andere gemeenten moeten kijken hoe het daar gaat met het Sportakkoord en of we daar 
iets van kunnen leren.  
Jan zegt dat het aantrekken van een regisseur buiten onze invloedssfeer ligt. Dit pakt Gerty op en zij 
heeft het momenteel veel te druk. Jan vraagt voor het volgende overleg naar de stand van zaken en 
zal de hier geuite zorgen over de voortgang van e.e.a. delen met Gerty.  

02     Blijft staan. 
03 Dit wordt omgezet in ‘bij het volgende overleg’. Dit hoeft niet persé een fysiek overleg te zijn. 

Ciska wil graag weten wat er het afgelopen jaar is gebeurd en bereikt. Voor de mensen die hier heel 
actief mee bezig zijn, is dat erg belangrijk.  

04 De wethouder wil graag bij een fysieke vergadering aansluiten, dus dat is nog niet mogelijk geweest.  
Kees vindt dat dit ook bij een Teams-meeting kan. De nieuwe wethouder is al vrij lang in functie en 
we moeten hier niet te lang meer mee wachten. We maken momenteel stappen wat betreft de 
missie en visie. Daarom moeten we de wethouder echt uitnodigen en aangeven waar we mee bezig 
zijn.  
Rien wil graag de visie van de wethouder horen op sport in Altena. Daarom vindt hij ook dat hij op 
korte termijn moet worden uitgenodigd bij een vergadering.  
Ciska vindt belangrijk om te weten wat de wethouder van de sportraad verwacht. Dat kan prima via 
Teams.  
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Adriaan heeft wethouder Shah Sheikkariem al een paar keer ontmoet. Wat hem betreft kan een 
gesprek ook via Teams plaatsvinden.  
Mariëlle vindt dat we ons moeten presenteren als onze visie en missie bekend zijn. Die zijn niet 
afhankelijk van de mening van de wethouder. Daarom stelt zij voor om eerst de sessie met Rob van 
Doggenaar af te wachten en daarna het gesprek aan te gaan.  
Kees is het daar wel mee eens. Zo is het ook besproken met Rob.  

          !! Besloten wordt om zo snel mogelijk nadat we de visie en missie van de Sportraad helder hebben, 
het gesprek aan te gaan met de wethouder. 

05   De begroting staat op de agenda.  
 
3. BEGROTING SPORTRAAD 2021 
De begroting is opgesteld, maar er is nog geen standpunt van het ambtelijk apparaat bekend.  
De bovenste twee posten zijn al eerder goedgekeurd. Het gaat nu met name om de kosten voor de Sport 
Award, diverse kosten en bijwonen overige bijeenkomsten.  
Besloten wordt de bedragen voor de Sport Award en diverse kosten te verhogen met € 1.000,--.  
 

Jan Afgesproken wordt de begroting naar de ambtenaren, het college en de raad te sturen, met de opmerking 
dat we dat geld nodig hebben om de taken uit te voeren.  
 
4. STAND VAN ZAKEN PLANNING EN PERSONELE BEZETTING 
Behalve de toegestuurde ‘Planning bespreekpunten Sportraad’ is er geen verdere informatie 
binnengekomen. Momenteel wordt er gewerkt aan het concept beleidsplan Alcohol en drugs, maar de 
eerste versie hiervan is nog niet gereed. Wat de opvolging van Gerty betreft, worden er gesprekken 
gevoerd, maar de uitkomst daarvan is niet bekend.  
 
Adriaan merkt op dat de werkgroep voor het aantrekken van een nieuwe voorzitter, binnenkort vergadert.  
 
Kees constateert dat alle onderwerpen op de planning in Q2 aan de orde moeten komen. Als de 
Sportraad echter goed advies moet geven, is de tijd te kort, omdat er nog maar twee vergaderingen zijn. 
Daarom vindt hij dat we moeten aangeven dat we van alle genoemde punten voorstellen verwachten bij 
de eerstvolgende vergadering, zodat we in juni adviezen kunnen uitbrengen. Op deze manier kan de 
planning gehaald worden.  
 
Ciska vindt dat we een formele brief moeten schrijven, waarin we onze zorgen over de voortgang van 
diverse zaken, delen met het college.  
Het is belangrijk dat de gemeente ons serieus neemt.  
 
Jan zegt dat het een voorlopige planning betreft en daarin kan altijd nog geschoven worden. Hij bespreekt 
dit met Gerty en Aart. Hij heeft de indruk dat de gemeente onze activiteiten waardeert en deze op waarde 
weet te schatten. We worden zeker serieus genomen. Gerty heeft het momenteel gewoon te druk, gezien 
de personele tekorten binnen haar team. 
 
Rien benadrukt dat het bij gemeenten in het algemeen momenteel erg moeilijk is om alle taken uit te 
voeren. Corona heeft een hele grote impact op het personeel en zij worden nu ook voor andere 
werkzaamheden ingezet. Dat is nu eenmaal de situatie.  
 
Mariëlle begrijpt de frustratie over het feit dat zaken blijven liggen. Zij herkent dit ook binnen haar eigen 
organisatie. Iedereen wordt door Corona voor van alles ingezet en de medewerkers van de gemeente 
lopen daardoor over. Daarom moeten we bekijken wat we wel kunnen doen om voor onszelf de energie te 
behouden. Voor sommige dingen hebben we de gemeente niet nodig en die kunnen we in de 
werkgroepen voorbereiden.  
 
De andere aanwezigen zijn het hier mee eens. Met diverse punten kunnen we aan de slag zonder 
ambtelijke bijstand. Ook de bijeenkomst met Rob van Doggenaar kunnen we zonder ambtenaar doen.  
De Sportraad is autonoom en kan zelfstandig een stuk neerleggen bij de wethouder.  
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5. VERSLAG VAN DE WERKGROEPEN 
Werkgroep Sport Awards 
Ciska heeft een plan van aanpak geschreven, waarin de verdere stappen heel concreet zijn uitgewerkt. 
Het enige wat we nodig hebben van de gemeente, is budget. Verder kunnen we hier zelfstandig en 
onafhankelijk mee aan de slag. In de gemeente Ede werkt dit systeem al een paar jaar en er zijn positieve 
ervaringen mee. Er wordt aandacht geschonken aan een sportprestatie, maar er hoeft niet persé een 
grote bijeenkomst georganiseerd te worden. Ook hoef je niet te zoeken naar kandidaten.  
 
Er worden complimenten gegeven voor het mooie en complete plan. Wat het aantal juryleden betreft, 
kunnen dat er ook meer of minder zijn. Extra teamleden van buiten de Sportraad, die meewerken  met de 
uitvoering, worden t.z.t. gezocht.  
 

Allen Afgesproken wordt dat iedereen meedenkt over mogelijke kandidaten en deze doorgeeft aan Ciska.  
Het zou leuk zijn om ook de jeugd hierbij te betrekken, zegt Mariëlle. Zij hebben vaak een frisse blik en 
kijken weer naar andere dingen.  
 
Sportcampagne gemeenteraadsverkiezingen Altena 16 maart 2022 
Mariëlle heeft een notitie geschreven, n.a.v. overleg met de werkgroep. De uitdaging is, zeker omdat onze 
missie en visie nog niet af zijn, om ervoor te waken dat we niet te veel werk op ons nek halen. We kunnen 
het heel groot maken en allerlei gesprekken gaan voeren, maar dat vraagt veel te veel tijd. Daarom stellen 
zij voor het bij onze visie te houden en lokale partijen elkaar te laten uitdagen in een debat tijdens een 
sportcafé. Dan bemoeien we ons niet nadrukkelijk met de programma’s van de verschillende partijen. Wel 
is het de bedoeling om diverse stukken m.b.t. lokale initiatieven etc. naar de secretariaten van de partijen 
te sturen.  
 
Kees geeft complimenten voor het stuk. Wat betreft de invulling, pleit hij ervoor om ‘samen met de 
buurtsportcoaches’ aan te vullen met ‘samen met de Sportraad’. Het woord  ‘optioneel’ bij het organiseren 
van het sportcafé, kan wat Kees betreft weg. Hier is draagvlak voor en dat moeten we gewoon doen.  
Verder zijn er nu al politieke partijen bezig met het maken van hun partijprogramma, dus we kunnen niet 
te lang meer wachten met het organiseren van een sportcafé. Het tonen van onze plannen, alsmede het 
Sportakkoord, is daarbij essentieel.  
 
Mariëlle zegt dat zij binnenkort weer een webinar van NOC/NSF zal bijwonen over het promoten van sport 
bij de lokale politiek door sportraden.  
 
Ciska vindt het een goed plan. Het debat in het sportcafé moet wel door een onafhankelijk persoon 
worden begeleid. Als sportraad moeten we daarin een neutrale positie innemen. Ook kunnen we nagaan 
hoe de sportclubs daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Clubs moeten de ruimte krijgen om hun 
stem te laten horen en initiatief te nemen.   
 
De anderen zijn het er mee eens dat er een onafhankelijke voorzitter moet zijn. De inhoud kunnen we 
voorbereiden d.m.v. stellingen, die we bv. laten voorleggen door een sportbestuurder, iemand uit het 
onderwijs, een jongere, etc.  
 
De Sportraad stemt in met het voorstel in de notitie. De genoemde suggesties worden meegenomen in de 
verdere uitwerking door de werkgroep.  
 
De andere werkgroepen hebben geen notitie geleverd.  
 
6.MISSIE EN VISIE SPORTRAAD 
In een sessie van een uur zijn de punten die door de Sportraad zijn ingebracht, samengevat in 3 à 4 
zinnen. De vraag is of de anderen zich hierin kunnen vinden of nog zaken missen.  
 
De Sportraad gaat akkoord met de korte en bondige tekst. Wel wordt besloten ‘kwaliteit van leven’ te 
wijzigen in ‘vitaliteit’. Ciska past dit aan.  
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7.RONDVRAAG EN SLUITING 
-   Adriaan meldt zich namens de werkgroep Gezonde leefstijl aan voor de webinar, die is doorgestuurd door 

Kees. Ook Kees zal de webinar volgen.  
 
- Door middel van een onderzoek is geconstateerd dat armere mensen in Nederland moeilijk aan het 

sporten te krijgen zijn. Kees vindt dat we het hier in de Sportraad eens over moeten hebben, in relatie tot 
de situatie in Altena.  

Agenda Dit wordt t.z.t. geagendeerd.  
 

- Adriaan geeft aan dat volleybalclub Voltena volgend jaar topsport gaat bedrijven en er is in Werkendam 
nog een vereniging met die ambitie. Hij vindt dat we hier ook een standpunt over moeten innemen en dit 
onderdeel moeten meenemen in onze visie. In het verleden was de politiek hierin terughoudend en 
voorzichtig, maar de verenigingen zijn ambitieus. We moeten dit punt agenderen om te bepalen hoe we 
daarmee omgaan. Topsport vraagt tijd, ruimte en geld en dat kan gevolgen hebben voor andere 
verenigingen. Het gaat dan met name om faciliteiten. In de sporthallen is structureel ruimte tekort. Hier 
zullen zeker discussies over ontstaan. Ook trekken topsportwedstrijden vaak veel publiek, waar ook 
aandacht voor moet zijn.  
 
Kees concludeert dat het belangrijkste punt de accommodatie is. Hij verwijst hiervoor naar de gemeente 
Molenwaard, waar dit perfect geregeld is.  
 
Jan begrijpt de oproep van Adriaan. Hij kan zich voorstellen dat we als Sportraad een rol hebben als we 
bij de gemeente iets moeten inbrengen of verdedigen of beleid moeten initiëren. Hij is wel van mening dat 
we dat goed onderbouwd moeten doen en goed moeten weten waar we over praten. Jan kan nu niet 
overzien wat er allemaal nodig is.   

 
Rien zegt dat, op het moment dat er bestemmingsplan wijzigingen nodig zijn, dat erg veel tijd kost. We 
moeten zeker aan de voorkant heel goed weten wat we gaan doen en vindt dat we het punt moeten 
agenderen om te kijken hoe we hiermee om willen gaan.  
 
Adriaan wil graag onderzoeken of de gemeente net zo ambitieus is als de verenigingen die hogerop 
willen.  
 
Dit vraagt dan commitment voor langere termijn, zegt Mariëlle. Ook van de verenigingen. Voordat we 
überhaupt het gesprek aangaan, moeten we goed uitzoeken wat het vraagt van ons en van de gemeente. 
Topsport mag sowieso niet ten koste gaan van de breedtesport. Daar moet een balans in gevonden 
worden. We moeten dit goed voorbereiden, zonder verwachtingen te scheppen bij de clubs.  
 
Volgens Kees moeten we dit niet als los punt behandelen, maar als onderdeel zien van de Sportnota, 
waarin een visie staat over alles wat in Altena kan plaatsvinden op het gebied van sport en bewegen. Ook 
accommodatiebeleid is een punt dat hiermee verband houdt.  
 

Agenda Besloten wordt de volgende keer te bespreken hoe we dit punt gaan wegzetten.  
 

- N.a.v. de inventarisatie wordt de volgende sessie met Rob vastgelegd op 20 mei.  
 
Sluiting.  
 


