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Excuses.

Algemene Leden Vergadering.
10 juni 2013

Mario van den Ende.
Wie kent hem niet? Samen met Robbert
Meeder zal hij op 10 juni 2013 aanwezig
zijn op de Algemene Leden Vergadering
van de Sport Federatie Soest.
Aan de hand van vragen van de zijde
van Robbert zal worden ingegaan op de
actualiteit en zal Mario gevraagd worden
zijn visie te geven over een veilig sport
klimaat. Uiteraard zullen de aanwezigen
betrokken worden bij de discussie en is
het stellen van vragen zeker mogelijk.
Wie de uitspraken van Mario kent laat
deze mogelijkheid niet voorbijgaan en
zorgt aanwezig te zijn op 10 juni.
De Algemene Leden Vergadering van de
Sport Federatie Soest begint om 19.30
uur in Stayokay aan de Bosstraat in
Soest. Voor de pauze het officiële
gedeelte. Na de pauze nemen Mario van
den Ende en Robbert Meeder de zaal
mee op weg naar een veiliger
sportklimaat; ook in Soest.

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we
voor de nodige verwarring gezorgd door
verschillende datums bekend te maken
waarop de mogelijkheid tot inspreken is
van sportbestuurders bij de
gemeenteraad. Het probleem is
veroorzaakt door dat eerst door de
gemeente was besloten de bijeenkomst
op de 29ste te organiseren. Net op het
moment dat de Nieuwsbrief klaar was
om verzonden te worden bereikte ons
het bericht dat de bijeenkomst verzet
was naar 23 mei. En toen is er te
haastig gehandeld en is de
onzorgvuldigheid opgetreden. Voor de
verwarring onze excuses.

Algemene Leden Vergadering.
Op maandag 10 juni organiseert het
bestuur van de Sport Federatie Soest de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Alle sportbestuurders zijn hiervoor
uitgenodigd. Graag legt het bestuur van
de Soester Sportfederatie
verantwoording af over het gevoerde
beleid in het afgelopen jaar. Ook wordt
inzicht geboden in het financiële reilen
en zeilen van de federatie. Stil wordt er
gestaan bij de Statuten om te komen tot
wijziging daarvan en uiteraard wordt er
gesproken over het toekomstige beleid.
De vergadering begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in Stayokay aan de
Bosstraat 14 in Soest. De agenda en de
bijlagen kunnen worden opgevraagd bij
de secretaris van de Sport Federatie
Soest middels een mailtje aan
secretaris@sportfederatiesoest.nl.
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Na de pauze vindt er een informatieve
bijeenkomst plaats waarin Robbert
Meeder zal spreken met Mario van den
Ende over een veiliger sportklimaat.
De gemeentelijke sportvisie.
Nadat van de zijde van de gemeente ook
de sportbestuurders die geen deel
uitmaakten van de klankbordgroep
waren bijgepraat komt volgende week
het college van Burgemeester en
Wethouders tot vaststelling van het
concept van de nieuwe sportvisie van de
gemeente Soest. Het concept zal worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
Alvorens de gemeenteraad in eigen
gelederen aan de slag gaat met het
concept is er de mogelijkheid om in te
spreken. Dat is mogelijk op 23 mei
2013. Naar verwachting zal in de loop
van volgende week het concept
openbaar worden. Op dat moment kun je
als sportbestuurder kennis nemen van
wat het college vindt van de Soester
sport en de toekomst daarvan. De 23e
mei krijg je dan als sportbestuurder de
kans om vragen te stellen en/of te
zeggen wat jij van die visie vindt tegen
leden van de gemeenteraad.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest roept sportbestuurders op
gebruik te maken van de
mogelijkheid om hun zegje te doen.
De Sport Federatie Soest acht dit DE
mogelijkheid om gehoord te worden
en op te komen voor de belangen
van de sport in het algemeen en
jouw vereniging in het bijzonder.
Voor alle zekerheid zal er door de Sport
Federatie Soest een link naar je worden
gezonden zodra het concept van de
sportvisie op de site van de gemeente is
geplaatst.

EHBO-cursus; een computercursus;
trainersopleidingen; symposia; lezingen
en cursusmaterialen etc. Per organisatie
is  de  subsidie  €  50,- per vrijwilliger.
Maximaal  €  1.500  per  organisatie.
Jaarlijks kan maximaal één aanvraag per
organisatie worden ingediend.
Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend
worden bij de gemeente, afdeling
Samenleving, vergezeld van eventuele
relevante gegevens. De subsidie moet
voorafgaand aan het plaatsvinden van de
deskundigheidsbevordering aangevraagd
worden.
Ook op de site van de Sport Federatie
Soest tref je verdere informatie aan.
Vragen/opmerkingen.
Voor vragen of het maken van
opmerkingen kunt u terecht bij de Sport
Federatie Soest via
info@sportfederatiesoest.nl

Subsidiemogelijkheid.
De gemeente Soest kent een subsidie
mogelijkheid voor
deskundigheidsbevordering waar ook de
sport uit kan putten. Aan Soester
organisaties kan een subsidie worden
verleend voor
deskundigheidsbevordering van hun
vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor een
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