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Algemene Vergadering.
Op donderdag 7 februari 2013
organiseert het bestuur van de Sport
Federatie Soest een

Algemene Vergadering.
Deze vergadering wordt gehouden in
Stayokay aan de Bosstraat 16 in Soest.
Het begint om 20.00 uur en alle
sportbesturen in Soest en Soesterberg
zijn per mail individueel uitgenodigd.
Aan de orde komt de meest actuele
ontwikkeling over de nieuwe sportvisie
van Soest met de financiële gevolgen.
Van groot belang, ook voor jouw
vereniging. Zorg dat je er bij bent !
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EHBSO.
Bij sportongelukjes moet snel gehandeld
kunnen worden. Uiteraard om de ernst
van de blessure vast te stellen, maar ook
om een beslissing te nemen over
eventuele noodzakelijke vervolgstappen.
Op veler verzoek herhaalt de Sport
Federatie Soest in samenwerking met
combinatiefunctionaris Wendy de Bont
de cursus EHBSO. Daar gaat het om
inzicht te krijgen wat er bij veel
voorkomende blessures bij wedstrijden
of trainingen moet gebeuren. Een
training die volstrekt aansluit op de
realiteit en waar je werkelijk iets mee
kunt.
Aanmelden en informatie over voor deze
training die op 25 februari 2013 wordt
gehouden mail dan naar
info@sportfederatiesoest.nl

Sportgala 2012 weer groot succes
Sportvisie gemeente Soest.
Tijdens het negende Sportgala van Sport
Federatie Soest werden Haitam Alsadi,
Marijke Visser, Red Stars, Demi Wolfsen
en Marijke Egtbers respectievelijk
gekroond tot sportman, sportvrouw,
sportploeg, sporttalent en
sportvrijwilliger van 2012.
In een bomvolle Sportboulevard De Engh
werden zij en andere sporters en
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Meer
informatie over het Sportgala staat op de
website van Sportgala Soest. Daar staat
een link naar de foto’s die tijdens het
Sportgala gemaakt zijn.

Bij de ontwikkeling van een nieuwe
sportvisie van de gemeente Soest speelt
steeds en nadrukkelijk de omstandigheid
mee dat de raad in begin 2012 heeft
besloten per 1 januari 2015 netto €
300.000 te besparen.
Verantwoordelijk wethouder mevrouw J.
van Berkel heeft bij de ontwikkeling van
de nieuwe sportvisie middels de door
haar ingestelde klankbordgroep de
sportbestuurders willen betrekken bij het
ontwikkelen van nieuw beleid.
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In november en december 2012 zijn drie
bijeenkomsten geweest. Onder leiding
van medewerkers van Bureau Andres cs
hebben de deelnemers input kunnen
leveren.
Voor 4 februari heeft de gemeente de
klankbordgroep opnieuw bijeengeroepen.
Volgens de uitnodiging zal de wethouder
de contouren van de nieuwe sportvisie
2013-2016 schetsen.
Op 7 februari zullen de
vertegenwoordigers van de Sport
Federatie die deelnemen aan de
klankbordgroep verslag doen in de
Algemene Vergadering.
Bewegen op Recept.
Alle sportverenigingen in Soest hebben
begin januari 2013 van Frans Jansen,
projectleider Sportimpuls een brief
ontvangen met het verzoek hem vóór 7
februari 2013 te laten weten mee te
willen doen met het project “Bewegen op
Recept”.
Heb je nog geen reactie gegeven? Doe
dat dan snel!
Voor verdere informatie kun je terecht
bij Frans per mail
info@bewegenopreceptsoest.nl
Werven vrijwilligers.
Zo’n 15 sportbestuurders meldden zich
aan voor de workshop Werving
vrijwilligers. Een initiatief van de Sport
Federatie Soest in samenwerking met
Wendy de Bont, combinatiefunctionaris.

Nieuwe Drank- en Horecawet .
Elke vereniging die alcohol wil verkopen
aan leden en bezoekers heeft hiervoor
een Drank- en Horecavergunning van de
gemeente nodig. Op 1 januari 2013 ging
de nieuwe Drank- en Horecawet in. De
komst van deze nieuwe wet brengt een
aantal wijzigingen met zich mee en deze
kan per gemeente anders zijn.
De regels voor de verkoop van alcohol
aan jongeren onder de 16 jaar worden
strenger. Jongeren onder de 16 jaar zijn
straks strafbaar als ze alcohol in bezit
hebben, zowel in de kroeg als op de
openbare weg. De nieuwe wet maakt
geen onderscheid meer tussen zwak
alcoholische drank en sterke drank.
Verkopers van alcohol die in 12 maanden
tijd 3 keer worden betrapt op verboden
verkoop, verliezen (tijdelijk) hun
vergunning.
De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) controleert of de
vereniging de regels van de Drank- en
Horecawet naleeft. Als een vereniging
zich niet houdt aan de regels kan het
bestuur van de vereniging een boete
krijgen. De drankvergunning kan ook
worden ingetrokken. Gemeenten
controleren vanaf 1 januari 2013
verenigingen op naleving van de nieuwe
Drank- en Horecawet.
Vragen/opmerkingen.
Voor vragen of het maken van
opmerkingen kunt u terecht bij de Sport
Federatie Soest via
info@sportfederatiesoest.nl

Het werd een geanimeerde bijeenkomst
waar theorie en praktijk in goede
afwisseling aan de orde kwamen.
De deelnemers togen na afloop vol
goede moed naar huis in de overtuiging
dat zij volop aan het werk kunnen om
hun vereniging aan voldoende nieuwe
vrijwilligers te helpen.
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