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Verslag Sportraad Altena d.d. 04-07-2022 
locatie: d’Alburcht, Wijk en Aalburg 
 
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Kees Braat/secretaris, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Ciska Boelens,  

      Erik den Dekker, Naomi van der Graaf, Mildred Stok, Rien de Ruijter, Thijs van de Schoot,  
      Hella de Ridder/verslag, sportcoaches Gidion van Dijk, Kendra Pennings en Toon van Drunen 

Toehoorders: Jojanneke van Dalen, Michelle de Fijter 
Afwezig  :  Mark van Tilborg, Martine Braal  
 

 
Ontmoeting met bestuur SV WIK, Aalburg 
De Sportraad is voor deze vergadering te gast in d’Alburcht te Wijk en Aalburg. Voorafgaand aan de 
vergadering is er een gesprek met twee bestuursleden van SV WIK. Zij tonen de sporthal en geven aan 
tegen welke problemen zij aan lopen en wat zij zouden willen verbeteren.   
 
AGENDA: 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Verslag en actielist d.d. 2 juni 2022 
3. Mededelingen en in- en uitgaande stukken 
4. Advisering m.b.t. integrale Beleidsnota Gezondheid, Sport en Leefstijl 
5. Bestuursakkoord 2022-2026  
6. Stand van zaken planning rondom Vuelta met Wielercafé op 18 augustus 
7. Evaluatie Sportakkoord van Marja Nieuwenhuis 
8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 

9. Rondvraag en sluiting 

 
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de sportcoaches en de 
bestuursleden van SV WIK. Martine en Mark zijn verhinderd. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. VERSLAG EN ACTIELIJST SPORTRAAD VERGADERING D.D. 02-06-2022 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
n.a.v. actielijst: 
01 en 02 kunnen eraf.  
03 De manager van Thijs was uitgenodigd, maar hij was verhinderd. De sportcoaches zijn wel  
 aanwezig. Met de wethouder gaan Kees, Jan en Thijs binnenkort praten.  
 
Gevraagd wordt of er, evenals bij de BASDA, een overzicht gemaakt kan worden van de uitgebrachte 

Wie? adviezen. Bespreking daarvan kan dan permanent op de actielijst. Aldus wordt besloten. 
Agenda De volgende keer worden de bezoeken aan de sportclubs geëvalueerd. 
 

3.  MEDEDELINGEN EN IN- EN UITGAANDE STUKKEN 
- A.s. vrijdag worden de leden van de Sportraad om 17.00 u. verwacht bij WSV Woudrichem.  

 
- Afgesproken is dat er voortaan een vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald. Dit is hetzelfde bedrag als 

het vacatiegeld en wordt één keer per half jaar uitbetaald.  
De kilometers kunnen via het declaratieformulier 1 x per half jaar worden ingediend bij Hella.  
 
4. ADVISERING M.B.T. INTEGRALE BELEIDSNOTA GEZONDHEID, SPORT EN LEEFSTIJL 
De nota moet in het 4e kwartaal zijn beslag krijgen. In de aanloop wil de gemeente allerlei partijen 
consulteren. De stappen zijn op papier gezet en worden uitgedeeld. 
De uitgangspunten zijn in de raad besproken, evenals in de Sportraad. Op basis daarvan is 
geïnventariseerd wat er allemaal al loopt, zowel qua gezondheid, als qua sport. Allerlei terreinen raken 
aan de uitgangspunten, o.a. het preventief jeugdbeleid. Er wordt nu een vragenlijst opgesteld voor de 
verenigingen, waarin hen gevraagd wordt wat er speelt, wat zij gemist hebben in de afgelopen 3 jaar, 
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waar de knelpunten liggen, etc. Deze vragenlijst wordt gedurende langere tijd open gezet en er zal 
herhaaldelijk aandacht voor gevraagd worden. In september volgt er een werksessie met verschillende 
partners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnswerkers, jongerenwerkers, etc. In oktober krijgen 
ook de verenigingen nog de mogelijkheid om te reflecteren op de input die is gegeven.  
 
Kees geeft aan dat ‘leefstijl’ ontbreekt in de titel van het document. Verder vindt hij het niet verstandig om 
in de vakantieperiode een vragenlijst te versturen. Kees concludeert dat het document niet in het 4e 
kwartaal aan de raad wordt voorgelegd. De Sportraad wacht hier al drie jaar op.  
 
Voor de gemeente is het een hele uitdaging om voldoende respons te krijgen op de vragenlijst, aldus 
Thijs. Een optie is om er iets tegenover te zetten, maar vaak levert dat ook niet het gewenste resultaat. 
Hij vraagt de Sportraad om de vragenlijst t.z.t. ook in hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen.  
 
Ook het bereiken van professionals en het om de tafel krijgen van bv. huisartsen, is een uitdaging, 
ondanks dat een afvaardiging van de huisartsen medewerking heeft toegezegd. Daarom pleit de 
Sportraad voor een Plan B, voor als dit niet lukt. Het idee is goed, maar moet wel haalbaar zijn. Tevens 
wordt ervoor gepleit om alvast een datum te plannen en het doel van de bijeenkomst helder neer te 
zetten. Als het nodig is, kan een beroep worden gedaan op de Sportraad.  
 
5. BESTUURSAKKOORD 2022-2026 
De leden van de Sportraad reageren als volgt op het Bestuursakkoord: 
- Het Bestuursakkoord is heel ambitieus. Het gaat er uiteindelijk om wat er over een paar jaar is 

neergezet. Dat moet wel realistisch en haalbaar zijn, alsmede eerlijk en open. Er moeten geen 
verwachtingen worden gewekt die niet waargemaakt kunnen worden.  

- Vraag is of er gekeken is naar de fte’s die aanwezig zijn binnen het ambtelijk apparaat. 
- Het is belangrijk om een evaluatiemoment in te bouwen, bv. 1 keer per jaar.  
- In het BA staat dat de relatie met de Sportraad wordt geëvalueerd. Vraag is waarom dit zo specifiek is 

benoemd; vanuit ontevredenheid over het functioneren? We moeten dan ook zelf ons functioneren 
evalueren.  

- Over de sportcoaches is nog geen besluit genomen. De Sportraad vindt dat het onderwijs zelf moet 
zorgen voor gediplomeerde sportleerkrachten en dat de buurtsportcoaches er zijn voor de buurt, 
ondersteuning van de clubs, etc.  

- Het is jammer dat de urenuitbreiding voor sportbeleid voorlopig voor een jaar is en (nog) niet 
structureel.  

Kees/ De punten die naar voren zijn gekomen, worden meegenomen in het gesprek met de wethouder. 
Jan  

6. EVALUATIE SPORTAKKOORD VAN MARJA NIEUWENHUIS 
In het verslag van Marja Nieuwenhuis is inhoudelijk niets geschreven over alle ambities.  
Het advies om Ricardo Seffelaar te benoemen als regisseur van het Sportakkoord is overgenomen. 
Zaken die we belangrijk vinden in dit kader, moeten we bij hem onder de aandacht brengen. Ook wordt 
aan hem gevraagd of hij 2 keer per jaar kan aansluiten bij de Sportraad om te bespreken waar hij mee 
bezig is en hoe het loopt.  
 
De Sportraad heeft n.a.v. de evaluatie de volgende vragen c.q. opmerkingen: 

- Door wie wordt eraan gewerkt en wat kunnen we daar van verwachten? 
Antwoord: Ricardo heeft opdracht gekregen om de kar te trekken. Thijs ziet hem maandag, samen met 
Thomas, Gidion en iemand van NOC/NSF, die ons gaat begeleiden bij het inrichten van een stuurgroep. 
Een hernieuwde aftrap is ook opgenomen ook in dat proces, alsmede de communicatie.  

- Er moet voor gezorgd worden dat de geldstroom richting het Sportakkoord overeind blijft.  
Reactie Thijs: de middelen blijven minimaal intact en wellicht komt er iets meer budget. In november 
wordt bekend hoeveel er precies beschikbaar is.  

- Vraag is of alles haalbaar is binnen de uren die hiervoor staan (4 tot 6 uur tot het eind van het jaar).  
- Het is positief dat er meer formatieruimte is voor sportbeleid.  
- Wellicht moet ervoor gekozen worden om Thijs toch een plaats in de stuurgroep te geven. 
- De hernieuwde aftrap van het Sportakkoord kan eventueel worden samengepakt met het Sportcafé.  
- Het Sportakkoord is van de gemeente en de verenigingen. Daar is de regisseur voor nodig. De ambities 

zijn niet van de Sportraad, dus wij kunnen niet schrappen. We moeten eerst nagaan waarom bepaalde 
ambities niet gestart of al gestopt zijn.  
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- De Sportraad mist in het document de inhoudelijke evaluatie, evenals een planning.  
- Geconcludeerd wordt dat we nog niet veel verder zijn dan twee jaar geleden. Nuancering is dat de 

Corona-pandemie hier mede de oorzaak van is. Ook was het Sportakkoord slechts door een klein deel 
van de verenigingen tot stand gekomen.  

- Er zijn vanuit het Sportakkoord erg veel mogelijkheden tot ontwikkeling, maar de meeste clubs weten dat 
niet. Daarom is communicatie heel belangrijk! 
 
Samenvatting: 
De Sportraad is kritisch t.a.v. de haalbaarheid van alle ambities en wil inhoudelijk weten waarom dingen 
wel of niet zijn gebeurd. Na de vakantie wordt Ricardo Seffelaar gevraagd om te delen waar hij mee 
bezig is en waar hij tegenaan loopt. Men is teleurgesteld over het opgeleverde rapport van Marja.  

Thijs Een ander, uitgebreider, document van Marja wordt nog met de Sportraad gedeeld.  
 
7. TERUGKOPPELING VANUIT DE WERKGROEPEN 
a. Altena Sport Awards 
Het inrichten van de Altena Sport Awards heeft in het afgelopen jaar gezorgd voor een enorm goede 
performance van de Sportraad. De voorzitter is hier blij mee. Het door Ciska gemaakte verslag kan als 
evaluatie worden gelezen.  
Alle leden kunnen hier iets over zeggen. Daarna kunnen de opmerkingen worden meegenomen door de 
werkgroep bij het maken van een draaiboek voor de volgende editie(s). 
De volgende punten worden aangegeven: 
- De uitreikingen waren goed georganiseerd; 
- Een begroting wordt gemist; 
- Kunnen alle Sportraad leden eerder op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten?; 
- Gevraagd wordt hoeveel aanmeldingen er in de verschillende categorieën zijn binnengekomen; 
- Heeft dit de werkgroep veel tijd gekost? 
- Het verrassingseffect werd als erg leuk ervaren; 
- De jury was niet bij de huldigingen, terwijl zij een belangrijk aandeel hadden in de keuze; 
- Sommige politici vonden de stap van een groots Sportgala naar deze vorm, erg groot; 
- Gepleit wordt voor uitbreiding van de categorie ‘aanstormend talent’ met een prijs voor een team; 
- Jammer dat de gehele Sportraad niet aanwezig kan/mag zijn bij de uitreikingen; 
- Er wordt veel in detail geregeld. Gepleit wordt voor minder superlatieven; 
- We moeten eerder starten met het proces. Sportprestaties worden immers gedurende het hele jaar 

geleverd; 
- Uitreiking van de Oeuvre-prijs wordt gemist; 
- Communicatie en p.r. kan beter; 
- De aanmeld- en voordrachtprocedure moet worden verbeterd; 
- De jury bestaat nu uit te weinig mensen en moet worden uitgebreid. Ook moet er een juryrapport zijn 

en dat moet gedeeld worden met degenen die uitreiken en ontvangen.  
- Voorgesteld wordt om ook een award uit te reiken aan een jeugdige vrijwilliger. 
 
Reactie Ciska, voorzitter werkgroep: 
- Het plan van aanpak wordt een draaiboek; 
- Een begroting, alsmede de uitgaven, worden nog aan het stuk toegevoegd; 
- Er waren voldoende aanmeldingen om uit te kiezen; 
- Bij de volgende ronde zullen de winnaars eerder bekend worden gemaakt bij de Sportraad; 
- De jury was moeilijk te bereiken en hun bijdrage was vrij beperkt; 
- De Oeuvreprijs wordt volgend jaar opgepakt; 
- Er wordt na de zomervakantie gestart met de volgende ronde; 
- Een sportgala is niet meer van deze tijd; financieel en organisatorisch niet haalbaar; 

 
Agenda De volgende keer wordt het conceptdraaiboek geagendeerd.  
 

b. Sportcafé/Vuelta 
Voor het geplande sportcafé op 7 juli zijn weinig aanmeldingen. Daarom is besloten het te verplaatsen 
naar september/oktober. De mensen die zich voor a.s. donderdag hadden aangemeld, worden gebeld 
door Ricardo Seffelaar.  
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In september is ook de nationale sportweek. Dit zou gecombineerd kunnen worden. Er wordt nog 
gekeken naar de planning.  
Eerst is er op 18 augustus het Wielercafé bij Obisk in Sleeuwijk. Er zijn twee sprekers, nl. Fabio 
Jacobsen en Karsten Kroon. Dino Tolhoek neemt t.b.v. de organisatie contact op met Gidion. Jan houdt 
het proces ook in de gaten. Voor de communicatie wordt Nicole Roubos ingeschakeld. Er wordt voor 
gepleit om de communicatie en p.r. hierover volgende week al te starten (in de krant, op de website, 
facebook, ouderplatforms van scholen, etc.). 
 
Gidion heeft wat mensen in zijn netwerk benaderd om mee te helpen. Verder is er een projectplan voor 
de Vuelta. De Vuelta komt op 20 augustus in Wijk en Aalburg binnen en gaat Altena uit bij Andel. Er zijn 
een aantal ideeën en er is een hernieuwde start gemaakt. De activiteiten op de scholen hebben nog niet 
plaatsgevonden, maar in de vakantie worden BMX-workshops voor kinderen gehouden. Ook worden 
kinderen uitgenodigd om een straattekening te maken langs de route en er wordt een quiz uitgezet.  
 
c. Gezonde leefstijl 
Jojanneke merkt op dat de gemeente wil inzetten op het jonge kind. Dat komt in beide akkoorden naar 
voren. Er moeten dan echter wel voldoende trainers en coaches zijn. Bij de clubs moet worden 
nagegaan of zij die inzet kunnen leveren. Ook kunnen de mogelijkheden bij kinderdagverblijven daarbij 
meegenomen worden.  
 
Verder heeft Ricardo de verenigingen een mail gestuurd met de vraag wat zij nodig hebben om rookvrij 
te worden. Deze mail heeft de Sportraad niet ontvangen en de stand van zaken is niet bekend.  

Werkgr Aan Ricardo wordt gevraagd of hij communicatie in het kader van het Leefstijlakkoord voortaan ook deelt 
met de Sportraad.  
 
d. Uniek sporten 
De werkgroep heeft met 2 sportcoaches en een aantal ouders van kinderen met een fysieke beperking 
om de tafel gezeten. De uitkomsten van het gesprek zijn gedeeld met de andere sportcoaches, die 
enthousiast zijn en ermee aan de slag willen, echter bij voorkeur niet op zaterdag. De ouders willen dat 
juist wel. Er is nu een enquête verstuurd naar de scholen met de vraag of zij kunnen nagaan waar 
ouders van kinderen met een fysieke beperking behoefte aan hebben als het gaat om sporten en 
bewegen. De sportschool in Werkendam wil hier ook aan meewerken. De trainster van Stichting Sport en 
Spel is bereid om de activiteiten één keer per maand op zaterdag te begeleiden.  
 
Er wordt geopperd om ook de ambitie-eigenaren vanuit het Sportakkoord te benaderen. Dat kan 
interessant zijn om expertise op te halen (bv. wat betreft Frame Running). 
 
e. Openbare ruimten  
Er is op 22 juni een gesprek geweest met verschillende organisaties die wandelroutes aanbieden. Het 
was goed om te horen wat zij allemaal doen, o.a. het VVV. Er is gesproken over wat we willen bereiken 
en hoe we verder gaan. Besloten is te concentreren op wandelroutes en fietsroutes nog even niet mee te 
nemen. De bedoeling is om e.e.a. in kaart te brengen. De communicatie over wat er allemaal is moet 
duidelijker. Verder moeten routes verbeterd en met elkaar verbonden worden. Zeker voor senioren die 
willen bewegen, is dit belangrijk.  
 
Gidion merkt op dat er al veel bestaat en vaak zijn mensen hiervan niet op de hoogte. Er zijn erg veel 
apps etc. beschikbaar. In goede communicatie hierover valt veel winst te behalen.  
 
f. Communicatie 
De werkgroep heeft een offerte gevraagd aan een professioneel bureau om hen te begeleiden op het 
gebied van communicatie. Dat kost geld en binnen de werkgroep verschillen de meningen over of we dat 
moeten doen. Als we dit echter niet professioneel aanpakken, is de vraag hoe we het dan gaan doen. De 
afdeling communicatie van de gemeente kan de Sportraad hierin niet ondersteunen vanwege 
capaciteitsproblemen. Ondersteuning op financieel gebied is wel mogelijk. De vraag is ook wat we 
precies willen communiceren. Er is al een mooie website en er zijn social media kanalen die we op dit 
moment beperkt gebruiken.  
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Gidion vraagt of er al eens aan gedacht is om dit neer te leggen bij een student in het kader van een 
afstudeeropdracht. Verder wil hij graag een keer een sportmagazine uitbrengen, waarin elke kern nieuws 
over sport en bewegen kwijt kan. Daarin kunnen ook activiteiten van de Sportraad worden meegenomen.  
 
Geopperd wordt om informatie op te vragen bij andere sportraden. Een andere optie is om iemand als lid 
van de Sportraad toe te voegen die zich alleen bezighoudt met communicatie. We kunnen ons wel laten 
begeleiden in het maken van een plan, maar dat moet uiteraard ook uitgevoerd worden.  

Allen Afgesproken wordt dat iedereen binnen zijn/haar netwerk nagaat of hier wellicht iemand in 
geïnteresseerd is.  
 
8. RONDVRAAG EN SLUITING 
- De ideeën van de sportraad over de Nationale Sportweek zijn doorgegeven aan de sportcoaches.  
     Hier wordt morgen over teruggekoppeld.  
- Afgesproken wordt voortaan om 19.30 u. te starten met de vergadering, dan wel het gesprek met de 

sportclub waar we te gast zijn. 
- Erik herhaalt wat hij de vorige keer ook heeft aangegeven, nl. dat de agenda te lang is. Hierdoor is het 

lastig om een goede inhoudelijke discussie te voeren over de onderwerpen.  
- Mildred stelt voor om het rondje langs de werkgroepen voortaan schriftelijk te doen. Dat scheelt veel 

tijd. Als er dan vragen en/of opmerkingen zijn, kunnen die in de vergadering gesteld worden.  
- Ciska stelt voor om op de agenda ruimte te maken voor bespreking van een thema, zodat we daar 

meer verdieping in kunnen bereiken.  
- Op de vraag van Ciska of er budget is aangevraagd voor volgend jaar, wordt geantwoord dat dat is 

gebeurd; meer dan vorig jaar, omdat het toen is overschreden. Het voornemen is om in september 
een begroting op te stellen.  

- Gemeld wordt dat er door een partij van buiten de gemeente onderzoek wordt gedaan naar leefstijl en 
eetgewoonten.  

- De werkgroep Sport Awards zoekt nog een deelnemer. Jojanneke gaat er uit en wil zich alleen nog 
bezighouden met communicatie en p.r. voor de Awards. Zij wordt bedankt voor haar inzet. 

 
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.  
De sportcoaches worden bedankt voor hun aanwezigheid. Het is goed als er bij elke vergadering iemand 
van hen aanwezig is. 
Ook het bestuur van WIK wordt bedankt voor de gastvrijheid en het feit dat zij zaken met hen wilden 
delen. De Sportraad hoopt dat zij iets voor hen kunnen betekenen, want sporten en bewegen is voor 
kinderen erg belangrijk en daarbij zijn goede (gezonde) faciliteiten noodzakelijk. 
  


