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Verslag Sportraad Altena d.d. 02-06-2022
locatie: Obisk, De Hoogjens 24, Sleeuwijk
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Kees Braat/secretaris, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Ciska Boelens,
Erik den Dekker, Naomi van der Graaf, Mildred Stok, Martine Braal, Thijs van de Schoot,
Hella de Ridder/verslag
Afwezig : Mark van Tilborg, Rien de Ruijter

Ontmoeting met Team Omloop van de Biesbosch en WTC Nieuwendijk
De Sportraad is voor deze vergadering te gast bij Obisk in Sleeuwijk. Dino Tolhoek, eigenaar van dit
bedrijf, wordt bedankt voor de gastvrijheid. Er zijn twee toehoorders aanwezig, de heren Vink en
Groeneveld.
AGENDA:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actielist d.d. 25 april 2022
3. Mededelingen en in- en uitgaande stukken
4. Advisering m.b.t. Beleidsnota Sport en Gezondheid
5. Nationale Sportweek met buurtsportcoaches
6. Brief Nationale Sportraad aan Minister Kuipers
7. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
8. Rondvraag en sluiting

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter opent de vergadering. Rien en Mark zijn verhinderd.
Aan de agenda wordt toegevoegd: terugkoppeling aan de verenigingen waarmee de Sportraad aan tafel
heeft gezeten.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST SPORTRAAD VERGADERING D.D. 25-04-2022
Met enkele kleine aanpassingen op pagina 4 wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
n.a.v. Actielijst
01
Op agenda.
02
Op agenda.
03
Afgehandeld.
04
Vandaag wordt eventueel een voorzet gegeven in de bespreking van het coalitieakkoord.
05
Er is een activiteitenplan naar de Sportraad gestuurd. Dit wordt vanavond besproken.
06
De notitie is ontvangen en wordt besproken.
07,08, 09, 10 en 11 zijn afgehandeld
3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Ingekomen stukken:
- Planning rondom Vuelta
Geopperd wordt om in de week voorafgaand aan de Vuelta een Wielercafé te organiseren.
De werkgroep Sportcafé pakt dit op en Dino Tolhoek biedt daarvoor zijn medewerking aan.
Mochten er nog meer reacties op het plan zijn, dan kunnen deze naar Thijs gemaild worden.
Agenda De volgende keer wordt het punt geagendeerd om de voortgang te bespreken.
- Evaluatie Sportakkoord van Marja Nieuwenhuis
Agenda Dit punt wordt de volgende keer geagendeerd.
- Bestuursakkoord
Jan vraagt of iedereen hier al naar heeft kunnen kijken en of dat aanleiding geeft tot vragen of discussie.
Opvallend is dat het college de samenwerking met de Sportraad gaat evalueren.
Agenda Dit wordt de volgende keer geagendeerd om e.e.a. voor te bespreken.
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Verder wil de gemeente flink investeren in vitaliteit. Positief is dat over twee jaar gekeken wordt hoe ver
we daarmee zijn. Dat sluit goed aan bij het Manifest dat de Sportraad wil opstellen.
Shah Sheikkariem blijft de wethouder voor sportzaken.
4. ADVISERING M.B.T. BELEIDSNOTA SPORT EN GEZONDHEID
Thijs geeft aan dat de ambitie is om voor het eind van dit jaar de nota af te ronden. Dat betekent dat er
voor de vakantie nog een enquête richting de verenigingen, sport- en beweegaanbieders, Sportraad,
BASDA, etc. moet om input op te halen. De bedoeling is om eind september/begin oktober betrokkenen
uit te nodigen om via verschillende sessies input op te halen.
Op de vraag hoe zich dit verhoudt tot het Akkoord GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie), waarover
vandaag in de krant werd geschreven, antwoordt Thijs dat de wethouder zijn handtekening heeft gezet
onder dit akkoord. Mensen kunnen dan door hun huisarts worden doorverwezen naar GLI en krijgen dat
vergoed door de zorgverzekeraar.

Thijs

5. NATIONALE SPORTWEEK
De buurtsportcoaches hebben geen contact opgenomen met de Sportraad om te sparren.
Thijs zal dit bij hen aankaarten.
Opgemerkt wordt dat de sportcoaches op de hoogte zijn van de vergaderdata van de Sportraad en altijd
welkom zijn om aan te sluiten. Wellicht is het goed om eens met hen te praten over wat we van hen
verwachten en hoe we dat het beste kunnen inrichten. Ook kunnen we voor een volgende vergadering
het management van de gemeente dat zich bezighoudt met gezondheid, sport, vitaliteit etc. uitnodigen.
Thijs neemt dit voorstel mee.
6. BRIEF NATIONALE SPORTWEEK AAN MINISTER KUIPERS
De Sportraad is het eens met de inhoud van de brief, wat een pleidooi is aan de overheid om meer uit te
dragen dat iedereen recht heeft op sport, bewegen, etc. Het is een eerste levensbehoefte. Dat is ook de
boodschap van de Sportraad aan de gemeente.
We kunnen nu vastleggen dat we hierachter staan, maar in onze adviezen richting de gemeente moeten
we altijd in ons achterhoofd hebben dat iedereen recht heeft om te bewegen en dat sommige mensen
hierbij geholpen moeten worden. Als Sportraad kunnen we deze visie ook uitdragen. Dat kan via een
ongevraagd advies. Een andere optie is om een ingezonden brief te plaatsen in de lokale kranten. Het is
belangrijk dat gezond leven ook echt in de praktijk wordt gebracht. Ook op scholen worden bv.
ongezonde zaken verkocht en aangeboden bij schoolreisjes en -kampen.

Afgesproken wordt in de komende maanden bij de adviezen die de Sportraad geeft, hier de nadruk op te
leggen. We kunnen het als slogan toevoegen aan alle adviezen. Ook kan het t.z.t. worden opgenomen in
het Manifest en kunnen we op de website zetten dat we deze uitgangspunten steunen.
Publicatie in kranten etc. is nog te vroeg. Hiervoor moet het juiste moment worden gekozen. Eerst moet
de communicatie hierover vanuit de gemeente worden gestart.
Actielijst Het punt blijft op de actielijst als continu aandachtspunt.
7. TERUGKOPPELING VANUIT DE WERKGROEPEN
a. Altena Sport Awards
De drie uitgereikte Sport Awards (individuele sporter, team en jeugdige sporter) zijn goed ontvangen. Het
concept heeft gewerkt. De laatste, de vrijwilligersprijs, wordt op 3 juli uitgereikt. Ook het contact met de
pers verliep heel positief. Op 9 juni gaat de werkgroep evalueren en hun rapport wordt naar de Sportraad
gestuurd.
Er worden complimenten gegeven aan de organisatie. Alle gehoorde reacties waren positief.
b. Sportakkoord
Agenda De volgende keer wordt de evaluatie die Marja Nieuwenhuis heeft opgeleverd, geagendeerd.
c. Topsport
Deze werkgroep heeft momenteel niets te melden.
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d. Sportcafé
Het volgende sportcafé wordt georganiseerd op 7 juli a.s. Het thema is: gezonde leefstijl in combinatie
met het Sportakkoord. Ricardo Seffelaar, regisseur van het Sportakkoord, is daarbij aanwezig, alsmede
wethouder Shah Sheikkariem.
Er zullen 2 inspirerende voorbeelden hun verhaal vertellen, waarbij het gelukt is om gezonder te leven.
Daarna gaat men in groepjes uiteen onder leiding van een sportcoach.
Zij willen verenigingen uitdagen om ook onderdeel te worden van het Sportakkoord.
e. Gezonde leefstijl
Ricardo Seffelaar houdt zich daarmee bezig, maar loopt hierin wat vast omdat het erg veel tijd kost. Hij
onderschrijft wel ons advies. Vanuit de landelijke overheid gaat het preventie akkoord samen met het
Sportakkoord. Wellicht moet hier ook een werkgroep voor worden opgestart.
f. Manifest
Dit wordt volgend jaar opgepakt.
g. Uniek sporten
Afgelopen week is de werkgroep bijeen geweest met de sportcoaches en ouders van kinderen met een
lichamelijke beperking. Zij waren blij dat zij gehoord werden. Er is gevraagd waar zij tegenaan lopen. De
ouders geven vooral aan dat zij blij zouden zijn als er een mogelijkheid komt om te sporten met
leeftijdsgenoten: sport en spel wat niet op fysiotherapie lijkt, bv. 1 keer per maand.
De ouders hadden ook wel wat ideeën, maar begrepen ook wel dat het heel lastig te organiseren is. Het
belangrijkste is het plezier maken met elkaar d.m.v. bewegen. Daar zijn soms wel aangepaste materialen
nodig, bv. rolstoelen. Deze zijn vaak wel te leen.
Volgende stap is dat de sportcoaches gaan kijken om hoeveel kinderen het gaat. Vervolgens wordt
nagegaan of zij groen licht krijgen om daarin door te pakken. De sportcoaches gaan deze kar trekken.
Belangrijk is om sporten en bewegen voor alle kinderen toegankelijk te maken, niet alleen voor kinderen
met mondige en doortastende ouders.
Thijs geeft aan dat de gemeente wil aansluiten bij Uniek Sporten Brabant. Daar kunnen diverse
materialen geleend worden.
h. Openbare ruimten
Op 22 juni a.s. is er een bijeenkomst met twee mensen van de Agrarische Vereniging Altena, twee
ambtenaren (o.a. de projectleider Vitaal Altena), het VVV, Staatsbosbeheer, Brabantse Landschap en de
werkgroep openbare ruimte van de Sportraad.
Het doel is om voor die datum een aantal knelpunten in beeld te brengen. Dino Tolhoek zal hiervoor
informatie aanleveren. Inzet is om na te gaan of alle clubs/organisaties ervoor open staan om de
knelpunten op te lossen en wat zij daar voor over hebben.
Ook is er gekeken of openbare faciliteiten in de gemeente, speelveldjes, trapveldjes etc. toegankelijk
genoeg zijn. Het vervolg daarvan staat momenteel op een laag pitje.
i. Communicatie
De vorige keer is gesproken over een stappenplan dat de werkgroep zou gaan maken om de
bekendheid van de Sportraad te vergroten. Door omstandigheden zijn zij daar nog niet in geslaagd. Nu
zijn zij van plan om met professionele begeleiding een plan te maken en dat ligt er bij de volgende
vergadering. Op dit moment is er alleen de website en daar staat alle relevante informatie op.
Ook worden de vergaderingen in de krant gepubliceerd en kunnen mensen zich hiervoor aanmelden als
toehoorder.

8. RONDVRAAG EN SLUITING
- Ciska stelt voor om een themavergadering te houden over het Sportakkoord, gezonde leefstijl etc. Op
deze manier kunnen onderwerpen meer met elkaar verbonden worden.
Gezegd wordt dat er een Sportcafé komt waarbij dit centraal staat. Dan wordt gekeken naar de ambities
waar we toen mee gestart zijn en of er nog ambities worden gemist. Een themavergadering is
vooralsnog niet noodzakelijk.
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- Afgesproken wordt dat de samenstelling van de werkgroepen aan het eind van het jaar wordt
meegenomen in de evaluatie.
- Erik vindt dat we ervoor moeten waken dat we de agenda niet te lang maken, zodat er echt voldoende
tijd is om de punten te bespreken.
Hier zal aandacht voor zijn bij de voorbereiding.
- Kees geeft aan dat de Sportraad op 4 juli vergadert in D’Alburcht in Wijk en Aalburg. Voorafgaand is
er een ontmoeting met WIK.
- Aangegeven wordt dat de leden van de Sportraad voortaan een onbelaste vrijwilligersvergoeding
ontvangen voor hun werkzaamheden t.b.v. de Sportraad. Er hoeven geen declaratieformulieren meer
te worden ingevuld voor het bijwonen van de vergaderingen, maar nog wel voor gereden kilometers.
Deze kunnen worden verstuurd naar Hella.
- Joop Vink (toehoorder) vraagt of is overwogen om de nieuwe atletiekbaan onder water te zetten als
het hard gaat vriezen, zodat er op geschaatst kan worden.
Gezegd wordt dat dat technisch gezien niet kan, vanwege de ondergrond. Bovendien zal de baan het
hele jaar door gebruikt worden door de atletiekvereniging en het Altena College.
De voorzitter sluit het overleg, nadat hij Dino Tolhoek van Obisk heeft bedankt voor de gastvrijheid.
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