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Verslag Sportraad Altena d.d. 02-06-2022
locatie: Voetbalvereniging GRC 14, Giessen
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Kees Braat/secretaris, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, 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
Afwezig : Martine Braal
AGENDA
Ontmoeting met bestuur GRC 14
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actielijst vergadering 24 maart 2022
3. In- en uitgaande stukken / mededelingen
4. Advisering m.b.t. Beleidsnota Sport en Gezondheid
5. Nationale Sportweek
6. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
7. Rondvraag en sluiting

Ontmoeting met bestuur GRC 14, Giessen
De Sportraad is voor deze vergadering te gast op het complex van GRC 14 te Giessen. Een kort verslag
van het gesprek met het bestuur is bijgevoegd bij dit verslag.

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Martine is verhinderd.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST SPORTRAAD VERGADERING D.D. 24-03-2022
n.a.v. pag. 1, uitnodigen sportcoaches bij overleg Sportraad
Omdat het vakantie is, konden er vanavond geen sportcoaches aanwezig zijn. De bespreking van de
Nationale Sportweek kan wel doorgaan en Thijs neemt eventuele punten mee naar zijn overleg met hen.

Thijs

n.a.v. Voor het Sportakkoord zou een afrondende notitie komen van Marja Nieuwenhuis.
Thijs geeft aan dat er een concept is, dat nog niet is gedeeld. Hij informeert hiernaar bij Marja.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
n.a.v. Actielijst
01
Op agenda.
02
Bij de evaluatie (op de agenda op 4 juli 2022) wordt meteen gekeken naar de samenstelling van
de werkgroep.
03
Wordt besproken bij het punt ‘communicatie’.
04
Blijft staan op de actielijst.
07
Dit is nog niet gebeurd, maar is niet meer nodig. Thijs stuurt het activiteitenplan en de planning
naar de Sportraad zodra het definitief is. De Vuelta is op zaterdag 20 augustus.
09
Blijft staan. Er is nog geen coalitieakkoord.
05, 06, 08 en 10 zijn afgehandeld.

Kees

3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
a. Brief harmonisatie subsidie en zaalhuur De Crosser
De brief van de gebruikers van De Crosser in Werkendam spreekt voor zich.
In het advies aan het college heeft de Sportraad getracht daar op een goede manier aandacht aan te
geven en zijn de kanttekeningen bij het beleid goed verwoord. Dit wordt gemeld in een reactie naar de
verenigingen. Verder kan de Sportraad zich hier inhoudelijk niet mee bemoeien, al is het signaal dat
clubs van de gemeente geen reactie krijgen, serieus en niet goed. Ook het feit dat juist de clubs die er
door dit nieuwe beleid op achteruit gaan, niet zijn meegenomen in het onderzoek, is een slechte zaak.
De Sportraad blijft de verdere ontwikkelingen volgen.
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b. Brief Nederlandse Sportraad aan minister Kuipers over Sport en bewegen als
gezondheidsbescherming
De strekking van deze brief is hetzelfde als waar Mariëlle in het vorige overleg op doelde.
De brief wordt nu niet besproken i.v.m. de late toezending. Voortaan worden stukken die minder dan een
SR 02-06 week voor de vergadering binnenkomen, doorgeschoven naar het volgende overleg. Het is geen zwaar
discussiestuk, maar we moeten ons wel afvragen wat we vinden van deze gedachte en of we dit in de
toekomst kunnen meewegen en meenemen in onze adviezen.
4. ADVISERING M.B.T. SPORT- EN BEWEEGNOTA 2022-2025
a. Stand van zaken m.b.t. advies uitgangspunten Sport en Gezondheid
Thijs heeft vorige week bij de Altenatafel met de Raad gesproken, waarbij de fracties hun wensen en
bedenkingen hebben geuit. Bij de Altenaronde waren al technische vragen gesteld. De meeste fracties
konden zich in grote lijnen vinden in de nota die er ligt. Zij waren blij met het advies van de Sportraad. Er
wordt één stuk van gemaakt en er komt een gedegen monitoring onder te liggen, waarbij gekeken wordt
naar het effect van de beleidsinterventies. De uitgangspuntennotitie wordt nog niet vastgesteld. Eerst
moet er een beleidsnota worden gemaakt, waarvan eind juni een eerste conceptversie klaar moet zijn.
Daar moet een goede financiële onderbouwing aan toegevoegd zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat er
geld bij komt, ook niet voor uitbreiding van de formatie voor de sportcoaches.
Over het betrekken van de clubs etc., wat in het vorige overleg met de Sportraad ter sprake kwam, wordt
de komende weken e.e.a. op papier gezet.
Agenda Op 2 juni wordt de stand van zaken geagendeerd. Sowieso participeert de Sportraad in het voortraject.
Geconcludeerd wordt dat er een flink aantal toezeggingen is gedaan, die worden vastgelegd bij de
raadsinformatie. Daar kan alles teruggelezen en/of -geluisterd worden.
De Sportraad heeft zorgen over de haalbaarheid van de toezeggingen, met name wat betreft het
ontwikkelen van de monitor.

Kees

b. Conceptadvies uitgangspunten strategisch accommodatiebeleid
Het advies wordt vastgesteld en kan verstuurd worden.
c. Conceptadvies evaluatierapport en advies subsidieregelingen Sport en Bewegen
Het advies evaluatierapport en advies subsidieregelingen Sport en Bewegen wordt vastgesteld en kan
worden verstuurd, na een aanpassing bij b.
5. NATIONALE SPORTWEEK
De Sportraad meent dat er vorig jaar tijdens de Nationale Sportweek onvoldoende is georganiseerd.
Thijs en de sportcoaches delen deze mening. Op dit moment worden er door de sportcoaches lijnen
uitgezet naar verenigingen, kinderopvang, scholen etc., om activiteiten te organiseren. Hun tijd is echter
te beperkt om alles goed door te denken. Vooralsnog is het moeilijk om de clubs te motiveren om mee te
doen. Daarom willen de sportcoaches graag van de Sportraad horen wat er volgens hen moet gebeuren.
Zij vragen of er een paar leden zijn, waarmee de sportcoaches kort kunnen sparren over dit onderwerp.
Ciska, Mariëlle en Adriaan bieden aan om mee te denken. De anderen kunnen eventuele ideeën mailen.
Opgemerkt wordt dat Stichting De Pomp ook actief is in het organiseren van (sportieve) activiteiten.
Wellicht kan met hen worden samengewerkt. Het zou mooi zijn als hun initiatieven Altena-breed uitgerold
kunnen worden.
Er wordt aangegeven wat er enige jaren geleden in Woudrichem werd georganiseerd. Hier kan
misschien op voortgeborduurd worden.
Op de website van NOC/NSF zijn ook ideeën te vinden.
6. TERUGKOPPELING VANUIT DE WERKGROEPEN
a. Altena Sport Awards
Op zaterdag 30 april krijgt Voltena Dames 1 de Altena Sport Award voor teams, uitgereikt door de
burgemeester. Tijdens die avond spelen zij een wedstrijd en worden ook andere kampioensteams
gehuldigd, alsmede de vrijwilligers. Op 26 april gaat er een persbericht uit.
De individuele sporter krijgt de Award dinsdagavond uitgereikt, mogelijk door de wethouder.
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Rien heeft nog contact over de uitreiking aan een jeugdige sporter op 12 of 19 mei door Jan.
Het concept waarvoor gekozen is met deze Awards, wordt bij betrokkenen goed ontvangen.
b. Sportakkoord
Het wachten is op een notitie van Marja Nieuwenhuis.
c. Topsport
De werkgroep heeft vorige week vergaderd, waarbij o.a. de input van de Sportraad is besproken.
Afgesproken is om de nota’s te scheiden, omdat één de lading niet meer dekt. De werkgroep wil terug
naar de basis en stap voor stap aan de slag. Eerst willen zij de gemeente vragen om een nulmeting.
Dus: waar staat de gemeente m.b.t. topsport? Wat is er al? Welke ambities heeft de gemeente zelf?
Wordt topsport gestimuleerd door de gemeente en scheppen zij de voorwaarden, zoals geschikte
accommodaties? Aan de hand daarvan wordt een stuk geschreven. Er is nu te weinig informatie.
Topsport kan een aanjager zijn voor de breedtesport en anderen stimuleren om te bewegen. De
werkgroep stuurt een brief naar de gemeente met al deze vragen. Het proces zal waarschijnlijk enkele
jaren in beslag nemen. Het onderwerp kan ook gedeeltelijk worden opgenomen in het Manifest,
afhankelijk van de fasering daarvan.
Aan de communicatie over topsport is in onze gemeente ook nog wel iets te verbeteren. We hebben een
nummer 1 van de wereld in Altena (beachvolleybalster Raïsa Schoon) en daar wordt in de pers vrijwel
geen aandacht aan besteed, al kan de gemeente daar ook weinig invloed op uitoefenen. Daarom
moeten we doen waar we als Sportraad voor staan en daar voor gaan. Verder moeten we goed volgen
waar de gemeente mee bezig is en daar steeds het topsport-plaatje naast leggen.
Op dit moment wordt er door de gemeente niets gedaan of bijgedragen op het gebied van topsport en
accommodaties voor topsport, aldus Thijs. Het is duidelijk dat daar ook iets over moet worden
vastgelegd in de nota. Er zijn dus geen antwoorden op de vragen die de Sportraad aan de gemeente wil
stellen.
Na uitgebreide discussie wordt besloten om voorlopig even pas op de plaats te maken en de tijd te
nemen om te praten met mensen die in Altena topsport bedrijven om na te gaan hoe zij dat in Altena
ervaren. Ook moet worden onderzocht of er draagvlak voor is bij de verenigingen. Bondsbesturen
kunnen verenigingen hier ook in ondersteunen. De Sportraad moet helder hebben wat onder topsport
verstaan wordt en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Als de Sportraad een visie op topsport
neerlegt, als basis, kan deze worden meegenomen in de adviezen.
d. Sportcafé
Het programma is rond, maar er moet nog een datum voor het Sportcafé worden gepland. Donderdag 28
april overlegt de werkgroep.
e. Gezonde leefstijl
Over deze werkgroep is momenteel niets te melden.
f. Manifest
Ciska is toegevoegd aan de werkgroep.
g. Uniek sporten
De werkgroep, bestaande uit Mildred, Jan en Naomi gaan vraag en aanbod inventariseren. Zij hebben
contactgegevens van 6 personen die zij gaan benaderen voor een gesprek in mei, waarbij ook 2
sportcoaches aansluiten. Zo willen zij een idee krijgen van wat er speelt en waar mensen tegenaan
lopen. Inmiddels is wel duidelijk dat er maar weinig clubs in de gemeente zijn die uniek sporten
aanbieden. Er zijn ook maar weinig sporters die van dat aanbod gebruik maken, behalve zwemmen. Het
probleem is meestal het vervoer naar de sportlocatie.
Daarnaast heeft de werkgroep gesproken met verenigingen in Gorinchem (Rapid rolstoelhockey en
atletiekvereniging Typhoon).
Verder is gekeken naar het Sportakkoord, ambitie 2, en wat er al van loopt. In 2012 is er een onderzoek
naar gedaan. Sinds die tijd is de aanbod kant slechter geworden. Er is geen behoefteonderzoek gedaan,
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maar dat wordt dit jaar wel opgepakt. De werkgroep wacht af wat daar uit komt. De sportcoaches zijn
ook bezig op dat vlak. Zij verzorgen o.a. clinics bij verschillende tennisverenigingen.
In diverse gesprekken worden de organisaties Sovak en Syndion vaak genoemd en daar neemt de
werkgroep t.z.t. ook contact mee op.
Geopperd wordt om inclusief sporten ook integraal mee te nemen tijdens de Nationale Sportweek.
h. Openbare ruimten
De werkgroep, bestaande uit Mark, Mildred, Jan en Adriaan heeft een inventarisatie gemaakt van
diverse wegen, wandel- en fietspaden. Deze worden beheerd door gemeente, Rijkswaterstaat, Nationaal
Park Brabantse Biesbosch, etc. Het zou mooi zijn als alles met elkaar verbonden kan worden. Er is al
veel in Altena, maar vaak weten mensen het niet, omdat er onvoldoende over gecommuniceerd wordt.
Voor ouderen kan wellicht ook gedacht worden aan leenfietsen of tandems, etc.
Jan gaat navragen wie het aanspreekpunt hiervoor is binnen de gemeente.
i. Communicatie
De werkgroep liep er tegenaan dat er veel activiteiten plaatsvinden en het daardoor moeilijk was om bij
elkaar te komen. In de komende weken gaat Mark een stappenplan maken. We moeten echter voor
ogen houden dat we geen communicatiemedewerkers zijn. Veel communicatie moet via de gemeente
lopen en niet via de Sportraad.
Kees en Mark kunnen nu ook zelf documenten op de website plaatsen. Van de werkgroepen wordt
verwacht dat zij informatie voor de website, bij hen aanleveren.
Het bericht over de Sport Awards op de website, is gedateerd en moet worden aangepast.

Wat betreft interne communicatie binnen de Sportraad, wordt voorgesteld om te werken met Google
drive om stukken op te slaan en te delen.
Wg comm. Dit voorstel wordt geparkeerd en hier wordt later op teruggekomen door de werkgroep.
Naar aanleiding van de terugkoppeling van de werkgroepen, concludeert de voorzitter dat we erg veel
hooi op onze vork hebben genomen, wat soms spanning met zich meebrengt. We moeten de lat echter
niet te hoog leggen en doen wat we denken dat kan. Hij benadrukt dat de leden de balans moeten
bewaken en elkaar niet moeten opjagen. De lange termijn en kwaliteit zijn belangrijker dan de snelheid
waarin we zaken oppakken. We hebben de afgelopen 2,5 jaar veel bereikt en de samenwerking loopt
ook goed. Dat moeten we zo houden.

Hella

7. RONDVRAAG EN SLUITING
- In de aankondiging van de Sportraadvergaderingen in het Kontakt wordt een aanpassing gedaan.
-

Er wordt getracht om nog voor de zomervakantie een informele activiteit te plannen met de Sportraad,
eventueel gekoppeld aan het overleg van 4 juli.

Sluiting.
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