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Sportvisie komt er aan! 
 
In onze Nieuwsbrief begin deze maand 
deden wij verslag van de stand van 
zaken om tot een nieuwe sportvisie van 
de gemeente Soest te komen. Wij 
kondigden toen als voorlopige datum 
maandag 22 april 2013 aan. De dag 
waarop de gemeente een bijeenkomst 
gaat organiseren om alle 
sportbetrokkenen de mogelijkheid te 
bieden hun oordeel te geven over het 
concept van de nieuwe sportvisie. 
 
Het bestuur van de Sport Federatie 
Soest heeft vandaag begrepen dat de 
gemeente de bijeenkomst definitief laat 
doorgaan. 
 
De Sport Federatie Soest roept alle 
sportbestuurders op maandag aanwezig 
te zijn. Het is dé gelegenheid om mee te 
praten over het tot stand brengen van 
de nieuwe sportvisie van de gemeente.  
 
Naar onze verwachting zullen niet alle 
gevolgen van deze nieuwe visie direct te 
herleiden zijn tot concrete maatregelen 
voor verenigingen. Wel zal het zo zijn 
dat deze visie voor jaren het 
uitgangspunt van sportbeleid zal zijn. 
 
Maandag 22 april 19.30 uur op het 
gemeentehuis. Naar verwachting is vanaf 
vrijdag 19 april 2013 het concept van de 
gemeentelijke sportvisie te downloaden 
van de site van de gemeente.  
 
De gemeente nodigt alle 
sportbetrokkenen heden rechtstreeks uit. 
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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 
 

 


