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Nieuwsbrief no. 35; april 2013.
Informatieavond 22 april 2013.

Algemene Vergadering SFS.
De Algemene Vergadering van de Sport
Federatie Soest is op maandag 10 juni
2013.
De vergadering begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in Stayokay aan de
Bosstraat in Soest, met dank aan
Stayokay voor hun gastvrijheid.
Uiteraard komen er een aantal
huishoudelijke zaken aan de orde.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest heeft echter twee bijzondere
gasten weten te strikken voor deze
bijeenkomst. Het wordt boeiend!
Noteer datum en plek vast in je agenda.
Maandagavond 10 juni 2013 gaat het
gebeuren!

Anders.
De raadpleging van de klankbordgroep
van 22 april 2013 liep anders dan
verwacht.
In onze vorige Nieuwsbrief lieten wij
weten dat het concept van de nieuwe
sportvisie bekend zou zijn. Het College
besloot echter anders, op de 22ste zijn
uitsluitend de hoofdlijnen van de nieuwe
sportvisie gepresenteerd.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest betreurt deze gang van zaken.
Niet alleen vanwege de ontstane
verwarring, maar meer nog over het feit
dat het bij hoofdlijnen is gebleven.
De spanning van het wachten op het
concept van de nieuwe sportvisie neemt
toe.

Er waren 17 bestuurders van
sportverenigingen ingegaan op de
uitnodiging van de gemeente. Na een
korte inleiding van wethouder Van Berkel
was het Jaap Huibers, afdelingshoofd
van de afdeling Samenleving die aan de
hand van sheets de achtergrond en de
hoofdlijnen doornam.
Daarop kwamen vragen vanuit de
aanwezigen en werd gereageerd vanuit
de gemeente.
Al was de presentatie anders dan die van
25 maart 2013 voor de
klankbordgroepsleden, de boodschap
was nagenoeg gelijk.
Met name werd gesproken over hoe het
kortingsbedrag van € 500.000 op de
georganiseerde sport te behalen zou
zijn. Dit terwijl vele aanwezigen nader
wilden ingaan op de inhoud van de te
ontwerpen sportvisie van de gemeente
Soest.
Een discussie werd nog gevoerd over het
mogelijke voortbestaan van de passepartout-regeling. De wethouder sport,
mevrouw Van Berkel maakte echter
duidelijk dat financiering van de sport via
uitsluitend de passepartout niet meer
aan de orde kan zijn.
Nadat op alle vragen was gereageerd
werd de bijeenkomst afgesloten.
Inspreken mag/moet !
Tijdens de informatieavond van 22 april
werd duidelijk hoe de gemeente Soest
het vervolgtraject voor zich ziet.
Dit is van belang voor alle
sportbestuurders om de op- en
aanmerkingen die er mogelijk zijn
op de concept sportvisie op het
juiste moment en op de goede plek
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in het inspraaktraject te maken. Als
de gemeenteraad naar verwachting
in september 2013 de sportvisie
vaststelt, is deze ook daadwerkelijk
uitgangspunt voor alle onderwerpen
die de sport betreffen.
Pak je agenda:
Het college van burgemeester en
wethouders stelt de concept sportvisie
rond 14 mei vast. Vervolgens start de
behandeling van de visie.
Op 23 mei wordt er een bijeenkomst
georganiseerd: “De Ontmoeting”.
Tijdens deze bijeenkomst wordt aan (een
deel van) de leden van de gemeenteraad
de sportvisie gepresenteerd. In
aanwezigheid van het college en de
leden van de gemeenteraad is het dan
mogelijk commentaar te leveren,
aanvullingen te geven en opvattingen
bekend te maken als sportbestuurder.
Naar het oordeel van het bestuur van de
Sport Federatie Soest is “De
Ontmoeting” de bijeenkomst om aan de
politiek bekend te maken wat het
oordeel is van jouw verenigingsbestuur
over het concept van de nieuwe
sportvisie!!!
Vervolgens wordt op 27 juni de nota
behandeld in “De Ronde” in de
gemeenteraad om op 19 september
2013 definitief te worden vastgesteld.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest benadrukt dat het concept van de
nota dus kort 14 mei voor het eerst
bekend wordt. En dat dat het moment is
om er in je eigen bestuur over te
spreken om vervolgens de bevindingen
van jouw bestuur op 23 mei kenbaar te
maken aan de Soester politiek.

belang van je eigen sportvereniging je
belang te bepleiten.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest heeft gezien de onderling sterk
verschillende belangen de positie
gekozen zich nadrukkelijk bezig te
houden met het proces van de
besluitvorming. Deze Nieuwsbrief is daar
het zoveelste bewijs van. Deze koers
blijft de Sport Federatie aanhouden.
Vandaar het benadrukken van het belang
van de bijeenkomst op 23 mei.
Bijscholingsaanbod
Sport Kader.

Academie

voor

De Academie voor Sport Kader is een
organisatie voor, door en met
sportbonden. De zogenoemde
ontwikkelagenda is de basis van de
activiteiten van de ASK. De agenda
bevat de gezamenlijke activiteiten van
bonden om kwaliteit en/of kwantiteit van
sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk
kader te vergroten.
De kwaliteit van het sportkader bepaalt
de kwaliteit van de sport die wordt
aangeboden. De ambitie van de
Academie voor Sportkader is daarom als
volgt samen te vatten: Voor elke sporter
een competente
trainer/coach/instructeur en voor elke
wedstrijd een competente scheidsrechter
in een veilig sportklimaat, gecreëerd
door competente sportbestuurders.
Op de ASK website staat een overzicht
van het bijscholingsaanbod dat landelijk
wordt aangeboden.

Rol Sport Federatie Soest.

Tip 1.

Het bestuur van de Sport Federatie
Soest stelt vast dat gezien de discussies
in de klankbordgroep en tijdens de
bijeenkomst van 22 april 2013 de
belangen van de te onderscheiden
sportverenigingen sterk uiteen lopen.
Vanaf het begin heeft de Soester politiek
er voor gekozen rechtstreeks met het
hele sportveld te overleggen over de
nieuwe visie. Daarbij zijn tal van
mogelijkheden geweest om vanuit het

Op de site van de Sport Federatie Soest
worden regelmatig actuele informatie
geplaatst. Informatie die van belang kan
zijn voor je vereniging. Kijk dus van tijd
tot tijd op de site
www.sportfederatiesoest.nl
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Tijdens de bijeenkomst van 22 april
2013 van de gemeente werd nog eens
duidelijk dat de gemeente Soest
contacten onderhoudt met de
omliggende gemeenten. Doel daarvan is
om te kijken of er ook op het gebied van
de sport tot regionale samenwerking te
komen is. Hoewel het woord bezuiniging
daarbij niet valt vreest het bestuur van
de Sport Federatie Soest dat in een
mogelijke regionale samenwerking er
sportmogelijkheden in Soest komen te
verdwijnen en dat bestaande
sportaccommodaties mogelijk gedeeld
moeten gaan worden met sporters uit
anderen gemeenten.
Om meer inzicht te krijgen van wat er
speelt zoekt de Sport Federatie Soest
contact met de sportkoepels uit de
omliggende gemeenten.
Zodra daar concrete informatie uitkomt
zal deze bekend worden gemaakt in onze
Nieuwsbrief.
Bedrijfssport.
Het handboek “bedrijfssport voor
verenigingen” is gratis online
beschikbaar. Dat handboek kan ook jouw
vereniging helpen om bedrijfssport op te
starten. Door het handboek in je bestuur
aan de orde te stellen ondersteun je hen
bij het ontwikkelen van een nieuw
sportaanbod en het generen van nieuwe
inkomstenbronnen.

Het handboek bedrijfssport is nu gratis in
te zien en te downloaden via
www.nocnsf.nl/bedrijfssporthandboek.
Nationale Sportweek.
Van 20 april tot en met 27 april 2013
wordt door de Stichting Nationale Sport
Platform voor de tiende maal de
Nationale Sport Week georganiseerd.
Een landelijk sportevenement, dat als
voornaamste doel heeft de
sportparticipatie in Nederland te
verhogen, door middel van het promoten
van sport en bewegen. Echter, de
Nationale Sport Week leidt ook lokaal tot
een verhoging van de sportparticipatie.
De Nationale Sport Week wordt namelijk
door de sportverenigingen, sportclubs,
scholen, het bedrijfsleven en andere
sportaanbieders aangewend om
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Nederlanders op een laagdrempelige
manier kennis te laten maken met
sporten.
De hele week zijn er dus al sportieve
activiteiten ook in Soest en Soesterberg
met op zaterdag het Beweegplein op de
hockeyvelden in Soest. Verder informatie
zie www.sportinsoest.nl
Tip 2.
Verspreid deze Nieuwsbrief onder je
mede-bestuursleden en onder de leden
van je commissies. Hoe meer mensen op
de hoogte van deze informatie zijn, hoe
meer voordeel je als vereniging uit de
Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest
haalt.
Trainingsaanbod.
In de afgelopen weken zijn er weer tal
van bijeenkomsten geweest gericht op
deskundigheidsbevordering van (leden
van) verenigingen. Ook de komende tijd
komen er nog uitnodigingen.
In september starten we weer met een
nieuw seizoen. Heb je wensen,
suggesties, mail deze aan
info@sportfederatiesoest.nl
Tip 3.
Noteer in je agenda:
23 mei De ontmoeting
10 juni A.V. Sport Federatie Soest.
Vragen/opmerkingen.
Voor vragen of het maken van
opmerkingen kunt u terecht bij de Sport
Federatie Soest via
info@sportfederatiesoest.nl

