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Verslag Sportraad Altena d.d. 20-01-2022 
 
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Kees Braat, Martine Braal,  

      Rien de Ruijter, Ciska Boelens, Erik den Dekker, Naomi van der Graaf, Mark van Tilborg,  
      Mildred Stok, Thijs v.d. Schoot, Hella de Ridder/verslag 

 
AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Verslag en actielijst vergadering 2 december 2021 
  3. Verslag en actielijst vergadering 6 januari 2022 

4.  In- en uitgaande stukken / mededelingen 
  5. Lancering website www.sportraadaltena.nl 
  6. Advisering m.b.t. Sport- en beweegnota 2022-2025 
  7. Herinrichting werkgroepen met nieuwe leden en inrichting nieuwe werkgroepen; 

    Bijgesloten memo van de voorzitter 
8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 

  9. Rondvraag en sluiting 
 

 
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA 
Jan opent het overleg en heet iedereen welkom.  
 
2. VERSLAG SPORTRAAD VERGADERING D.D. 02-12-2021 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
n.a.v. actielijst 
01 Marja Nieuwenhuis is de ‘aanjager’ van het Sportakkoord. In november heeft zij een verslag 

gemaakt. Van de 17 initiatieven zijn er een aantal opgestart en een aantal niet. De reacties van 
de leden van de Sportraad op het verslag zijn gebundeld en naar Marja verstuurd. Kees 

Kees stuurt deze reacties alsnog naar de nieuwe leden.  
02 Alle stukken liggen bij de notaris. Omdat er nog geld in kas was, zit er een traject van 2 à 3 

maanden aan vast. Rien wordt morgen teruggebeld over de procedure. Kan van de actielijst af.  
03 Het overzicht van vorig jaar is vandaag naar de Sportraad verstuurd. Er was echter gevraagd om 

een planning voor volgend jaar. Ook is de verdeling binnen de activiteiten niet helder. De 
activiteiten in het kader van het Sportakkoord, worden gemist. Deze nemen bij veel ambities een 
grote rol in.  

 De waarneming van de Sportraad was dat de sportcoaches voor een groot deel met onderwijs 
activiteiten bezig zijn. Dat is niet verkeerd, maar eigenlijk moeten zij zich met andere dingen 
bezighouden. Daarom vraagt de Sportraad een uitsplitsing van de uren over de activiteiten die zij 
doen in het kader van het Sportakkoord.  

Thijs  Thijs zal dit overzicht opvragen en naar de Sportraad sturen. 
 04 Blijft staan voor agendering begin 2022. 

05 Mariëlle heeft een leuk gesprek gehad met de Sportraad van Tilburg. Het Manifest maken zij zelf 
in ongeveer 6 maanden. De vormgeving wordt uitbesteed. Zij vinden het belangrijk om de politiek 
en gemeente te informeren over wat er is, wat goed en fout gaat en wat beter kan. Het wordt 1 x 
per 4 jaar gepresenteerd, voor de verkiezingen. Informatie halen zij op bij verenigingen. De taken 
zijn goed verdeeld. Het levert hen goodwill op bij met name de sport- en beweegaanbieders, 
alsmede kennis. 

 Als er draagvlak voor is en we er een toegevoegde waarde in zien, kunnen we hier ook een 
Manifest opzetten en dat aanbieden aan de nieuwe gemeenteraad.  
Daar komen we later op terug, bij de bespreking van de werkgroepen.  

 Op de vraag wat het verschil is tussen het Sportakkoord en een Manifest, wordt geantwoord dat 
het Sportakkoord iets is van de verenigingen, sportverenigingen en iedereen die iets wil doen aan 
sport en bewegen in Altena. Een Manifest is puur vanuit de Sportraad opgezet.  

06 Er is een gesprek geweest met communicatiebedrijf BOOM. Zij hebben ook de uitnodiging voor 
het Sportcafé gemaakt. De werkgroep communicatie gaat verder in gesprek met hen om te kijken 
wat zij in de komende periode voor de Sportraad kunnen betekenen.  
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08 Afgesproken is dat de communicatie in principe via de secretaris loopt. Hij geeft elke vergadering 
aan welke stukken zijn binnengekomen en verstuurd.  

13 De mail aan het college over de acties n.a.v. de adviezen van de Rekenkamer Commissie is niet 
verstuurd, omdat uit de stukken voor de gemeenteraad al bleek dat het een integraal onderdeel 
betreft van de behandeling van de uitgangspuntennota’s.  

15 Het verslag n.a.v. de professionalisering van de Sportraad is verstuurd naar het college en de 
reactie wordt 25 januari verwacht.  

07, 09, 10, 11, 12, 16 zijn afgehandeld.  
 
3. VERSLAG SPORTRAAD VERGADERING D.D. 06-01-2022 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. IN- EN UITGAANDE STUKKEN / MEDEDELINGEN 

- Mail aan Marja Nieuwenhuis over het Sportakkoord, waarin wij de prioriteiten nog eens geduid hebben. 
Marja blijft tot eind maart en in februari wordt bekeken of er nog langer inzet nodig is. Als het 
samenstellen van een kerngroep t.b.v. de regie over het Sportakkoord nog niet is afgerond, is er wellicht 
een vervolg nodig.  

- Verzoek van Daniëlle van Bakel om met ons te praten over het evalueren van de subsidieregelingen met 
de verenigingen.  

- Voorstel van communicatiebureau BOOM.  
- Naast het aanbod van de VVD-fractie en TV Woudrichem, is ook door het bedrijf Obisk uit Sleeuwijk 

aangeboden om daar een keer te vergaderen. Dit bedrijf werkt samen met de club die de Biesbosch 
Toertocht organiseert.  
Als fysiek vergaderen weer mogelijk is, zullen we eerst naar d’Aelburcht in Wijk en Aalburg gaan.  
 
5. LANCERING WEBSITE WWW.SPORTRAADALTENA.NL 
De website www.sportraadaltena.nl is gereed. Martine en Kees krijgen complimenten voor het vele werk. 
T.z.t. wordt nog een groepsfoto gemaakt voor de site.  

Allen Afgesproken wordt dat iedereen hier nog eens kritisch naar kijkt en eventuele vragen en/of opmerkingen 
doorgeeft aan Martine en Kees. 
 

 Er wordt gevraagd of er een link naar deze site op de gemeentelijke website kan worden geplaatst. De 
bijgaande tekst moet ge-update worden.   
 
6. ADVISERING M.B.T. SPORT- EN BEWEEGNOTA 2022-2025 
N.a.v. de input uit de vergadering van 6 januari is een aangepast advies gemaakt, waarin iedereen 
zich herkent. Dit is verstuurd naar de gemeente, maar voor het weekend heeft de wethouder echter 
besloten om het niet te agenderen. Hij wil het stuk eerst in het college bespreken, voordat het naar de 
raad kan worden verstuurd.  
Dit is een teleurstellende gang van zaken, zeker omdat de Sportraad alles op alles heeft gezet om het 
advies op tijd aan te leveren.  
Er is nu een gesprek aangevraagd met de wethouder. Dit wordt binnenkort gepland.  
 
7.HERINRICHTING WERKGROEPEN EN INRICHTING NIEUWE WERKGROEPEN; MEMO 
Jan stelt voor om drie nieuwe werkgroepen in te stellen, nl. een werkgroep communicatie, werkgroep 
“uniek” sporten en een werkgroep openbare ruimte. Dit is toegelicht in het memo.  
De nieuwe leden worden uitgenodigd om aan te sluiten bij een bestaande en/of nieuwe werkgroep. 
Belangrijk is dat er een goede balans is tussen nieuwe mensen en mensen met wat meer ervaring in 
de Sportraad. Kees en Jan willen zich zo min mogelijk bezighouden met werkgroepen, omdat zij al 
veel uren besteden aan het secretariaats- c.q. voorzitterswerk.  
 
Mariëlle constateert dat de motivatie voor de werkgroep Uniek sporten, inhaakt op twee ambities in 
het Sportakkoord. Wellicht is er al veel voorbereid, maar niet uitgevoerd vanwege Corona. Wandelen 
en fietsen zit daar ook in, evenals een duurzame beweegomgeving. We moeten ervoor waken dat we 
zaken niet dubbel gaan doen.  
 
Voor het Manifest moet wellicht een aparte werkgroep komen, want daar gaat veel tijd in zitten. 
Voorgesteld wordt om daar eerst een paar mensen naar te laten kijken en op basis van hun 

http://www.sportraadaltena.nl/
http://www.sportraadaltena.nl/
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bevindingen een eerste advies uit te brengen. Als we een Manifest willen opstellen, kunnen we het 
vervolg en bemensing gaan regelen. Dit kan worden gekoppeld aan de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2026. Wellicht kan er over twee jaar een soort tussenbalans aan de raad worden voorgelegd, 
opgesteld door een werkgroep. 
 
Rien onderschrijft het verhaal over de openbare ruimten in relatie tot het sporten voor gehandicapten. 
Vaak wordt er in de openbare ruimte iets neergezet, waarbij bepaalde belemmeringen er omheen niet 
altijd worden gezien. Rien heeft veel affiniteit met dit onderwerp, want het is zijn dagelijks werk. Veel 
zaken vallen samen en kunnen tegelijk worden uitgevoerd. 
 

Allen Afgesproken wordt dat iedereen de komende dagen zijn/haar persoonlijke voorkeur doorgeeft aan 
Jan en Kees voor deelname aan werkgroepen. Zij inventariseren en agenderen bij de volgende 
vergadering een conceptvoorstel. Bij de eerste vergadering moeten de werkgroepen het doel van de 
werkgroep bespreken en dit kort op papier zetten.  

 
 8.STAND VAN ZAKEN WERKGROEPEN 
 Altena Sport Awards 
 De werkgroep is bezig met het verkrijgen van de Award zelf. Binnenkort willen zij hier nog eens over 
Ciska publiceren in de krant en wordt er een reminder verstuurd naar de sportclubs.  
 Als de uitreikingen moeten worden voorbereid, zijn er naast Ciska en Jojanneke, nog wat extra 

handen nodig.  
 Er zijn nog geen voordrachten binnengekomen.  
 Geconstateerd is dat er ook kampioenen zijn die in Altena wonen, maar geen lid zijn van een 

vereniging in Altena. Daar moeten we alert op zijn, zodat zo’n sporter toch kan worden voorgedragen.  
 
 Het gesprek dat wordt gevoerd met communicatiebedrijf BOOM, gaat ook over communicatie rondom 

de Altena Sport Awards.  
  
 Professionalisering Sportraad 
 Kan van de agenda af. Als het wenselijk is, zullen we daar één keer per jaar een sessie aan wijden.  
 Met Rob van Doggenaar was afgesproken dat hij nog een keer uitgenodigd wordt.  
 
 Sportakkoord 
 Marja Nieuwenhuis heeft een terugkoppeling geleverd. Het begint wat beter te lopen. Over een paar 

weken komt er weer een update, die we zullen bespreken in de Sportraad.  
 
 Topsport 
 De werkgroep is een aantal keer bij elkaar geweest. Alle informatie is gebundeld en Ciska heeft daar 

een conceptnotitie van gemaakt. Dit wordt met de werkgroep besproken en eind volgende week 
verstuurd naar de andere Sportraad leden. Het sluit aan op de nota’s die voorliggen bij de raad.  

Agenda Het concept wordt de volgende keer geagendeerd. Dan moet ook besproken worden op welk moment 
we dit als ongevraagd advies gaan versturen naar het college.  
 
Sportcafé 
Deze week zijn de inhoud en tijdsplanning van het Sportcafé doorgenomen met alle hoofdrolspelers. 
Het is een mooi programma, met als titel: Verbindend leiderschap. Besloten is een online bijeenkomst 
te houden, omdat de verwachting is dat op 31 januari nog niet met zoveel mensen bij elkaar gekomen 
kan worden. De bedoeling is om tijdens de avond in groepjes uit elkaar te gaan.  
Marja Heinen, verenigingsondersteuner, komt met een aanbod aan de verenigingen om hen te 
ondersteunen. De wethouder is er ook, alsmede de sportcoaches.  
Op dit moment zijn er 14 aanmeldingen.  

Hella Afgesproken wordt om in de krant van volgende week een reminder te plaatsen en ook op social 
media aandacht te besteden aan het Sportcafé.  
De leden van de Sportraad worden ook opgeroepen om zich aan te melden.  
 
Gezonde leefstijl 
In het Leefstijlakkoord staan drie speerpunten, nl. bewegen, roken, alcohol en drugs. De Sportraad zet 
vooral in op bewegen en verminderen alcoholgebruik. Er is al veel voorwerk gedaan. In het Altena 
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College is een bijeenkomst geweest, waar Mariëlle en Martine bij waren. Nu is er een concept Leefstijl 
Akkoord opgeleverd, waarbij zij essentiële partners misten en daarmee draagvlak. Het concept dat zij 
hebben ontvangen, was gelijk aan de eerdere versie en de inbreng van de Sportraad leden is niet 
meegenomen. Binnenkort is er daarom een gesprek met een collega van Thijs, waarbij zij zullen vragen 
waarom er niets met hun adviezen is gedaan. Inmiddels is er een regisseur aangesteld, Ricardo 
Seffelaar, die ook aansluit bij het gesprek. We moeten ons afvragen of we hier als Sportraad nog een rol 
in hebben als er niets gedaan wordt met onze adviezen en we niet achter dit document staan, waarin 
overigens onze betrokkenheid ook niet genoemd wordt.  
 
Afgesproken wordt dat Martine en Mariëlle het gesprek aangaan. Verder zullen Jan en Kees in het 
gesprek dat wordt gepland met de wethouder, hun ongenoegen uiten over deze gang van zaken. Op 
deze manier wordt de Sportraad niet serieus genomen, wat een vereiste is om goed te kunnen 
functioneren.  
 
Verkiezingen 
Er staat een mail klaar om de raadsleden persoonlijk uit te nodigen voor het Sportcafé en daarin het 
gesprek aan te gaan met de aanwezigen.  
 
Communicatie 
In de werkgroep communicatie zal worden besproken wat er op de website moet komen en hoe en 
wanneer er gecommuniceerd wordt en wie dat bepaalt. E.e.a. wordt vastgelegd in een P.R.- en 
communicatieplan, dat wordt voorgelegd aan de Sportraad. T.z.t. kan het worden toegevoegd aan het 
huishoudelijk reglement.  
 
Op korte termijn moet worden gecommuniceerd dat de Sportraad een website heeft. Ook moet er 
communicatie plaatsvinden m.b.t. de Altena Sport Awards en het Sportcafé. Er is al een Twitter-account, 
maar nog geen Facebook. 
Verder is er op korte termijn een gesprek met Bureau BOOM, waarvoor de hele werkgroep wordt 
uitgenodigd.  
Eén van de ideeën is om als Sportraad een Nieuwsbrief te maken en periodiek te verspreiden.  
 
Mark sluit aan bij de werkgroep communicatie.  
 
Als andere werkgroepen iets willen communiceren, kunnen zij een mail sturen naar  
info@sportraadaltena.nl  
 
9.RONDVRAAG EN SLUITING 

- Eén van de leden van de Sportraad staat op een kieslijst. Volgens het huishoudelijk reglement is dit 
mogelijk, aangezien die persoon niet in de raad komt en niet actief deelneemt, maar er bestaat toch 
behoefte om hier eens over van gedachten te wisselen.  

Agenda Dit punt wordt geagendeerd als we fysiek bij elkaar kunnen komen.  
 

- Gevraagd wordt of we als Sportraad wellicht kunnen meeliften met de informatieborden die bij 
binnenkomst in verschillende kernen langs de weg staan.  

Wg Comm  Deze suggestie wordt besproken in de werkgroep communicatie.  
 

- Kees stelt voor om de Sportraad van 24 maart te verplaatsen, zodat vertegenwoordigers van de 
Sportraad aanwezig kunnen zijn bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad.  
Verder stelt hij voor om op 21 februari fysiek te vergaderen in d’Aelburcht in Wijk en Aalburg. WIK kan 
dan als aanspreekpunt voor de verenigingen worden ingezet en alle andere verenigingen in Aalburg 
kunnen worden uitgenodigd.  

Agenda Dit wordt besproken bij het agenda-overleg van Jan, Kees en Thijs.  
 

- Conform afspraak wordt het resterende geld van het Sportgala Woudrichem overgemaakt naar de 
Thijs gemeente t.b.v. de Altena Sport Awards. Thijs geeft het rekeningnummer door aan Rien.  

 
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt en de voorzitter sluit de vergadering, nadat hij 
iedereen heeft bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.  

mailto:info@sportraadaltena.nl

