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Nieuwe bijeenkomst met gemeente. 
 
Na op 7 februari met sportbestuurders 
gesproken te hebben over het 
functioneren van de klankbordgroepen 
heeft het bestuur van de Sport Federatie 
Soest op coöperatieve wijze nieuwe 
afspraken kunnen maken met wethouder 
J. van Berkel over het verdere traject.   
Dat mondde o.a. uit in een extra 
bijeenkomst van de klankbordgroep op 
maandag 25 maart 2013.  
Bij deze bijeenkomst was ook het 
bestuur van de Sport Federatie Soest 
vertegenwoordigd. 
 
Extra bijeenkomst KBG Sport. 
 
Op maandag 25 maart 2013 haalde de 
gemeente Soest de klankbordgroep 
(KBG) opnieuw bijeen. In aanwezigheid 
van de wethouder spraken zo’n vijftien 
sportbestuurders over een aantal vooraf 
ingeleide onderwerpen. 
 
In eerdere bijeenkomsten van de 
klankbordgroep was aangegeven verder 
te willen spreken met elkaar over de 
onderwerpen solidariteit, 
kostendekkendheid en maatschappelijke 
betrokkenheid. 
 
Op geanimeerde wijze en in deelsessies 
geleid door medewerkers van de 
gemeente werden tal van zaken onder 
de loupe gehouden die raakten aan één 
van de drie onderwerpen. 
 
Om maatschappelijke betrokkenheid te 
vergroten / mogelijk te maken werd 
bijvoorbeeld geopperd dat 
accommodaties meer opengesteld 
kunnen worden, dat evenementen  
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toegankelijk zijn voor meerdere 
doelgroepen, dat vrijwilligers 
beschikbaar gesteld kunnen worden voor 
andere activiteiten, er aandacht komt 
voor gezonde voeding en dat externe 
financiering van activiteiten en/of 
verenigingen ook benoemd kunnen 
worden als uitingen van 
maatschappelijke betrokkenheid. 
 
Het ging ook over kostendekkendheid. 
Wat moet daar nu onder verstaan 
worden? Een conclusie die werd 
getrokken was dat kostendekkendheid 
niet voor alle sporten mogelijk is. 
Om wel aan kostendekkendheid te 
komen wordt gedacht aan meer 
samenwerking, het bepalen van een 
minimale omvang van een 
sportvereniging, dat er ruimte moet 
komen om zelf inkomsten te gaan 
verwerven. Als zorg werd uitgesproken 
dat door een benadering op 
kostendekkendheid de leden zich steeds 
meer klant zullen voelen en zich daar 
naar kunnen gaan gedragen. 
 
Bij het onderwerp solidariteit werd 
duidelijk dat de solidariteit die betracht 
werd middels het passe-partoutsysteem 
achterhaald is. Maar ook dat solidariteit 
grenzen kent. Ook werd genoemd dat er 
duidelijke verschillen zijn als het gaat om 
kosten tussen binnen- en buitensport. En 
ook bij dit thema werd genoemd dat 
meer samenwerking tussen 
sportverenigingen van belang is.  
 
Aan het einde van deze extra 
klankbordgroepbijeenkomst werd nog 
eens benadrukt dat alle opmerkingen 
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gebruikt worden als input voor het door 
de gemeente te schrijven concept van de 
nieuwe sportvisie. 
 
Middels deze extra bijeenkomst hebben 
sportbestuurders nadrukkelijk de 
mogelijkheid gehad zich over de 
genoemde thema’s uit te spreken. 
 
Hoe nu verder? ! 
 
Tot slot van de extra bijeenkomst stond 
Jaap Huibers, afdelingshoofd van de 
afdeling Samenleving stil bij het 
voorgenomen verdere traject. 
 
De ambtenaren van de gemeente gaan 
nu bezig het concept (verder) te 
schrijven. Dat o.a. aan de hand van wat 
in alle bijeenkomsten van de 
klankbordgroep aan de orde is geweest. 
 
Op maandag 22 april 2013 wordt het 
concept van de nieuwe sportvisie in de 
klankbordgroep besproken. Deze 
bijeenkomst wordt door de gemeente 
overigens ook opengesteld voor alle 
sportbestuurders. 
 
Hoewel de datum nog niet definitief is 
benadrukt het bestuur van de Sport 
Federatie Soest uitdrukkelijk dat deze 
bijeenkomst DE mogelijkheid is voor elk 
sportbestuur de mening kenbaar te 
maken en met 
aanpassingen/verbeteringen te komen. 
 
Naar wij aannemen zal de gemeente alle 
sportbestuurders uitnodigen. De Sport 
Federatie Soest zal ook verdere 
ruchtbaarheid geven aan deze 
bijeenkomst wanneer de datum definitief 
is.  
 
Vervolgens komt de (eventueel 
bijgestelde) concept-sportvisie op 29 mei 
in De Ronde aan de orde om vervolgens 
op 13 juni vastgesteld te worden in de 
gemeenteraad. 
 
De data zijn onder voorbehoud! 
 
Besparen op wat? 
 
De gemeenteraad van Soest heeft alweer 
bijna een jaar geleden besloten dat de 
kosten voor sport met € 500.000 omlaag 

moeten op jaarbasis. De ingangsdatum 
is gesteld op 1 januari 2015. 
 
De besparing zou zo’n 10% bedragen 
van alle kosten die op (alle) sport rusten.  
 
Gaande de bijeenkomsten van de 
klankbordgroep bleek dat van de 
ongeveer vijf miljoen er feitelijk twee 
miljoen beïnvloedbaar is. Bijvoorbeeld de 
kosten van de overeenkomst tussen de 
gemeente en Optisport drukken op sport 
terwijl het hier gaat om een jarenlang 
contract, wat daardoor niet als zodanig 
beïnvloedbaar is. 
 
 
Door de vaststelling dat er op een 
beperkt deel bespaard kan worden houdt 
dat in dat de (beïnvloedbare) sport zo’n 
25% dient in te leveren. De Sport 
Federatie Soest benadrukt dit percentage 
onevenredig hoog te vinden en zal de 
komende tijd raadsleden nog eens op de 
grote omvang van de bezuiniging wijzen. 
 
Verenigingskosten. 
 
Ook de Sport Federatie Soest krijgt van 
verontruste sportbestuurders van tijd tot 
tijd de vraag voorgelegd of er met deze 
forse bezuinigingen in het vooruitzicht 
wel voldoende tijd zal zijn voor de 
vereniging om de financiële bakens tijdig 
te verzetten. 
 
De Sport Federatie Soest benadrukt dat 
de bezuinig per 1 januari 2015 in zal 
moeten gaan volgens de raad. Hier 
tegenover staat een bedrag van  
€ 200.000 dat vrijkomt voor nieuwe 
investeringen. 
 
Alhoewel het niet de verwachting is dat 
aan de hand van de nieuwe sportvisie 
van de gemeente Soest direct bepaald 
kan worden waar de financiële klappen 
gaan vallen, is het wel mogelijk dat er 
eerder bezuinigingen worden ingevoerd 
dan 1 januari 2015. Is dat het geval dan 
is niet uit te sluiten dat er ook ruimte 
ontstaat voor eerder nieuwe 
investeringen. 
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AED-avond voor verenigingen. 
 
Maandag 8 en donderdag 18 april AED- 
avond voor sportverenigingen.  
De Sport Federatie Soest organiseert in 
samenwerking met de 
Combinatiefunctionaris Verenigingen 
twee cursussen Reanimatie / AED en wel 
op maandagavond 8 en 
donderdagavond 18 april 2013. De 
avond is bedoeld voor vrijwilligers van 
sportverenigingen die snel en effectief 
willen ingrijpen om zo de 
overlevingskansen van het slachtoffer te 
vergroten. Uitgangspunt is deelnemers 
te leren reanimeren en de AED hierbij te 
gebruiken zodat zij direct hulp kunnen 
bieden in geval van een hartstilstand. 
Aanmelden via Info@sportfederatiesoest. 
 
Renovatie trimbaan. 
Het Wijkbeheerteam (WBT) Soest-Zuid, 
heeft op zich genomen de 
(verouderende) trimbaan in de Lange 
Duinen te renoveren. 
Zij denken dat het zinvol is om hier en 
daar wat extra toestellen te plaatsen 
omdat blijkt dat steeds vaker sportclubs 
voor conditietraining gebruik maken van 
de trimbaan. 
Om geld verantwoord te besteden wil het 
WBT Soest-Zuid graag van hen een 
antwoord ontvangen op de volgende 
vragen: 
-Maakt je vereniging met groepen 
gebruik van de trimbaan of wil je dat 
gaan doen? 
-Van welke toestellen moeten er extra 
bijgeplaatst worden om (te lange) 
wachttijden te voorkomen? 
-Is het zinvol om op de uitleg borden een 
QR-code te plaatsen met extra 
oefeningen? 
-Zijn er nog verdere suggesties? 
Reacties graag vóór 5 april mailen naar: 
iuyland@kpnmail.nl. 
 
Kantineregeling verduidelijkt. 
De staatssecretaris van Financiën heeft 
eind vorig jaar bekend gemaakt dat de 
verstrekking van spijzen en dranken 
vanuit een kantine voor heffing van btw 
per 1 januari 2013 niet langer als een 
dienst maar als een levering wordt 
aangemerkt. Dit besluit riep in de 

praktijk vragen op bij sportverenigingen. 
Onlangs heeft de staatssecretaris de 
regeling verduidelijkt. Voor deze 
verduidelijking kun je terecht op de site 
van de Sport Federatie Soest. 
 
Balans Bureau Vrijwilligerswerk. 
In 2013 zal Balans Bureau 
Vrijwilligerswerk zich maximaal inzetten 
om maatschappelijke organisaties te 
ondersteunen. Eén van de activiteiten 
die zij in dit kader organiseren is het 
aanbod van 4 workshops om je kennis te 
vergroten. Dat doen ze in samenwerking 
met de Rabobank Soest Baarn Eemnes 
en zij noemen dit het Rabo Kenniscafé. 
Hierdoor kunnen de workshops geheel 
gratis aangeboden worden.  
De workshops hebben een 
praktijkgerichte aanpak en een grote 
mate van interactiviteit. Geen zware 
theoretische verhandelingen maar 
begrijpelijke, nuttige en vooral 
praktische informatie voor je vereniging. 
Als deelnemer heb je direct het gevoel 
dat je met de kennis en hulpmiddelen 
aan de slag kunt. Na afloop van de 
workshops ontvang je een werkboek met 
praktische tips en checklists. 
 
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 


