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Algemene Vergadering.
Op donderdag 7 februari 2013 vond de
Algemene Vergadering van de Sport
Federatie Soest plaats. In Stayokay aan
de Bosstraat in Soest verzamelden zich
een kleine 30 sportbestuurders.
Aan de orde kwam de uitwisseling tussen
de leden van de klankbordgroep en de
overige sportbestuurders. Er werd
verteld over wat er in de vier
bijeenkomsten aan de orde is geweest.
Er werden de nodige vragen gesteld en
er vonden discussies plaats over wat er
tot nu toe was gebeurd en hoe
verenigingsbesturen zich nu kunnen
voorbereiden op de nieuwe sportvisie en
met name wat de financiële
consequenties kunnen zijn.
Over de gang van zaken tot nu toe
kwamen de nodige op- en
aanmerkingen.
Zo laat het functioneren van de
klankbordgroepen te wensen over was
de algemene conclusie. Er is
onvoldoende ruimte om onderling te
beraadslagen. Ook werden er
opmerkingen gemaakt over de
omstandigheid dat er nauwelijks
deugdelijke financiële gegevens
beschikbaar zijn.
Ten slotte maakte men zich ernstig
zorgen over de wijze van besluitvorming
en het feit dat deze eenzijdig was
veranderd.
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Na de pauze werd uitvoerig met elkaar
gesproken over wat de sport nu te doen
stond met deze bemerkingen.
Uiteindelijk werd besloten dat het
bestuur van de Sport Federatie Soest als
vertegenwoordiger van de
georganiseerde sport de besproken
punten aan de wethouder bewegen,
mevrouw J. van Berkel zou kenbaar
maken en pogen betere afspraken te
maken.
Overleg wethouder.
De uitkomst van de Algemene
Vergadering maakte dat de Sport
Federatie Soest het overleg aanging met
mevrouw J. van Berkel, verantwoordelijk
wethouder.
In een open en goede dialoog werd van
de zijde van de Sport Federatie Soest de
volgende onderwerpen naar voren
gebracht:
1. Het feit dat eerst het College zou
besluiten over het concept van de
Sportvisie 2013-2016 en daarna de
klankbordgroep stuit op veel
bezwaren. In de 1e plaats zijn er
andere toezeggingen gedaan over de
wijze van besluitvorming en ten
tweede zijn er ernstige twijfels over
de mogelijkheid van beïnvloeding
nadat het College heeft besloten op
het concept.
2. In een (te) laat stadium en op
aandringen van de leden van de
klankbordgroep zijn financiële
gegevens verstrekt. Naast het feit dat
dit te laat gebeurde geven de
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overzichten onvoldoende inzicht om
tot standpunten te komen.
3. Tijdens de bijeenkomst van de
klankbordgroep was onvoldoende
mogelijkheid om zelf met suggesties
en ideeën te komen. Het geheel werd
te veel gestructureerd; er was
onvoldoende mogelijkheid om tot
creatieve oplossingen te komen.
Wethouder Van Berkel gaf aan deze
punten te herkennen. Na verdere
wederzijdse toelichting bleek de
wethouder bereid tot de volgende
toezeggingen:
1. Er wordt door de gemeente een
bijeenkomst van de klankbordgroep
georganiseerd, voordat het College
het concept van de sportvisie
vaststelt.
2. De uitnodiging voor deze bijeenkomst
komt tijdig.
3. Het concept van de sportvisie (of de
onderdelen die dan beschikbaar zijn)
zal tijdig aan de leden van de
klankbordgroep gemaild worden om
hen in staat te stellen intern dit te
bespreken.
4. In de bijeenkomst zal nadrukkelijk
gewerkt worden aan een sfeer waar
het creatieve proces ruimte en
mogelijkheid krijgt.
5. Er komen meer en betere
cijfers/financiële overzichten
beschikbaar die inzichtelijk maken wat
wat kost/opbrengt.
6. Er zal duidelijk worden besproken wat
de verdere wijze van behandeling is
van de sportvisie en de uitwerkingen
(waaronder de financiële paragraaf)
daarvan.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest is tevreden over de toezeggingen
van de wethouder. Hiermee is meer
duidelijkheid over het verdere proces.
Over de inhoud van de sportvisie en de
financiële vertaling daarvan is nog geen
verstandig woord te zeggen. Daartoe
hebben we de nieuwe bijeenkomst van
de gemeentelijke klankbordgroep af te
wachten. Zodra daar meer over bekend
is zal er een Nieuwsbrief worden
verzonden.

Het bestuur van de Sport Federatie
Soest blijft de verdere ontwikkelingen
nauwgezet volgen. Het gaat over een
grote financiële bezuiniging die voor elke
vereniging gevolgen heeft.

Workshopavond voor
sportvrijwilligers .
Op zoek naar gouden tips om
vrijwilligers te werven? Leren omgaan
met verschillende typen gedrag binnen
een team? En hoe kunt u jeugdleden
behouden voor uw vereniging? Allemaal
vragen waar u tijdens de workshopavond
in het Huis van de Sport op 5 maart
antwoord krijgt. De workshops zijn
uitermate geschikt voor
jeugdsportbegeleiders, trainers,
bestuurders- en commissieleden. De
workshopavond wordt georganiseerd
door Sportservice Midden Nederland.
Voor verdere informatie zie
ww.sportservicedesk.nl

Lintje aanvragen?
Wilt u als bestuur eens één van uw leden
in het zonnetje plaatsen voor alle
diensten? Dan is het Sportgala Soest
daar natuurlijk een mogelijkheid toe.
Van een andere orde is het om een
verenigingslid in aanmerking te brengen
voor een lintje. Informatie nodig? Kijk op
de site van de gemeente soest.

Ook IVA's in 2013
Ook in 2013 organiseert Sport Federatie
Soest in samenwerking met Stichting
Balans een aantal instructies
verantwoord alcoholgebruik (IVA). De
samenwerking die binnen het
preventieproject genotsmiddelen in 2012
is opgestart tussen Sport Federatie Soest
en Stichting Balans krijgt hiermee een
vervolg.
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"Deze instructies voorzien duidelijk in
een behoefte van barvrijwilligers van
sportverenigingen. De instructie is op de
praktijk toegesneden en wordt dicht bij
huis verzorgd", aldus Erik Tolboom. Ben
jij barvrijwilliger bij jouw club of denk je
dat dit iets voor jouw vereniging is mail
dan naar info@sportfederatiesoest.nl
EHBSO.
Vanwege grote belangstelling herhaalde
de Sport Federatie Soest deze workshop
op 25 februari. Opnieuw een grote
opkomst en een goede deelname aan het
programma. De deelnemers bleken ook
bij deze bijeenkomst enthousiast en
gaven aan er veel van te hebben
opgestoken.
Deze bijeenkomst kwam tot stad in
samenwerking met de
combinatiefunctionaris.
IBAN
Europa is op weg naar een gezamenlijke
betaalmarkt, SEPA (Single Euro
Payments Area) waarmee we straks
overal op dezelfde manier euro’s kunnen
betalen. De regels voor het Europese
betalingsverkeer worden
gestandaardiseerd. Iedereen in
Nederland gaat daarom gebruik maken
van een IBAN (International Bank
Account Number) rekeningnummer. Dit
geldt niet alleen voor bedrijven en
consumenten, maar ook voor
sportverenigingen. Ook veel standaarden
voor de meeste betaalmiddelen
veranderen, zoals die van
overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft
grote impact voor uw sportvereniging.

Wanneer deze reanimatiecursus gegeven
gaat worden is nog niet exact bekend.
Naar verwachting zal dat in april 2013
zijn. Nadere informatie volgt zo spoedig
mogelijk.
Sport Federatie Soest.
De Sport Federatie Soest heeft drie
statutair vastgelegde doelstellingen:
 De bevordering van
sportbeoefening in de gemeente
Soest
 De onderlinge samenwerking van
sportverenigingen bevorderen
 De belangenbehartiger van de
sport in de gemeente Soest.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest wordt gevormd door vrijwilligers
gekozen door de besturen van Soester
sportverenigingen/organisaties. De Sport
Federatie Soest is van en voor de sport
en uitsluitend verantwoording
verschuldigd aan de
sportverenigingen/organisaties.
Contact ?
Voor vragen of het maken van
opmerkingen kun je terecht bij de Sport
Federatie Soest via
info@sportfederatiesoest.nl

Meer informatie op de site van de Sport
Federatie Soest. Vragen kun je mailen.
Reanimatie.
In samenwerking met de
combinatiefunctionaris heeft de Sport
Federatie Soest een training in
voorbereiding voor reanimatie.
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