
Nieuwsbrief Sport Federatie Soest. No. 37. juli 2013. 

 
 
email: secretaris@sportfederatiesoest.nl 
website: www.sportfederatiesoest.nl  
Postadres: Clauslaan 15  
  3761 CX Soest. 
 
 
In deze Nieuwsbrief van het bestuur van 
de Sport Federatie Soest gaat het met 
name over de gemeentelijke Sportvisie. 
De Sport Federatie Soest benadrukt dat 
een eventuele acceptatie van de visie 
door de gemeenteraad grote gevolgen 
zal gaan hebben voor alle 
sportverenigingen. 
 
 
Algemene Vergadering. 
 
In onze vorige Nieuwsbrief kondigden wij 
deze Algemene vergadering van 10 juni 
aan. Er kwamen drie onderwerpen aan 
bod: 

1. Het formele gedeelte 
2. Concept Visie Sport en bewegen 
3. Veilig sporten 

 
 
De formele vergadering. 
 
Net als elke vereniging is ook het 
bestuur van de Sport Federatie Soest 
gehouden verantwoording af te leggen 
over het gevoerde beleid en de financiële 
huishouding.  
Aan de hand van de agenda en de 
bijbehorende stukken, zo als het verslag 
van de secretaris en de financiële zaken 
van de penningmeester, werd de 
vergadering in sneltreinvaart doorlopen. 
Veel stof tot bespreking gaf dat niet. Alle 
benodigde goedkeuringen werden 
gegeven en het bestuur kan weer 
verder. Belangrijkste punt dat gaat 
spelen is de aanpassing van de statuten 
van de Sport Federatie Soest.  
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Visie Sport en Bewegen 2013-2016. 
 
Bestuurslid Erik Tolboom gaf een 
overzicht van de activiteiten van de 
Sport Federatie Soest als het gaat over 
de gemeentelijke visie. Zo sprak hij op 
23 mei 2013 in bij de raadsleden om 
nogmaals aan te geven welke rol de 
Sport Federatie Soest speelde in het tot 
stand komen van de visie. Dat gaf daar 
de nodige discussie. 
 
Ook sportbestuurders van verenigingen 
maakten gebruik van de mogelijkheid  
hun oordeel over de visie bekend te 
maken aan de leden van de 
gemeenteraad. De uitkomst van het 
overleg leverde vragen op van de zijde 
van de raad aan het college. 
 
In de vergadering van de Sport Federatie 
Soest werd stilgestaan bij het doorlopen 
van het proces. Opnieuw werd gesteld 
dat het vanaf het begin aan duidelijkheid 
heeft ontbroken. Procedures 
veranderden en cijfers werden niet of 
incompleet aangeleverd. Ook werd de 
opmerking gemaakt dat de 
klankbordgroep noch de Sport Federatie 
Soest  daadwerkelijk betrokken zijn 
geweest bij het opstellen van de 
conceptvisie. 
 
Deze op- en aanmerkingen in de 
vergadering waren voor de Sport 
Federatie Soest aanleiding voor verdere 
actie. Verderop in deze Nieuwsbrief 
hierover meer. 
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Veilig sporten. 
 
Een belangwekkend thema dat ook 
landelijk door zowel NOC*NSF als de 
nationale sportbonden wordt opgepakt. 
Om het allemaal concreet en praktisch te 
maken vroeg het bestuur van de Sport 
Federatie Soest de bekende 
scheidsrechter Mario van den Ende aan 
de hand van zijn jarenlange en 
internationale ervaringen het inzichtelijk 
te maken. 
 
Samen met interviewer Robbert Meeder 
wist Mario de aanwezigen te boeien. Op 
vaak komische wijze werd gesproken 
over veiligheid op- en rond de 
sportvelden. Uiteraard werd er zeer sterk 
gekeken door de bril van de 
scheidsrechter. De inkijk die de 
aanwezigen werd verleend was 
interessant. 
Gezien de belangstelling zal de Sport 
Federatie Soest op dit onderwerp verder 
terugkomen. 
 
 
De gemeentelijke sportvisie. 
 
Na de bespreking tijdens de algemene 
ledenvergadering van de Sport Federatie 
Soest besloot het bestuur alle leden van 
de gemeenteraad een mail te sturen. In 
deze mail die te lezen is op de site van 
de Sport Federatie Soest werd m.n. 
duidelijk gemaakt dat het uiterst 
onwaarschijnlijk is dat met minder geld 
het zelfde gedaan kan worden. De Sport 
Federatie Soest vreest zowel voor 
inkrimping van het sportaanbod als voor 
noodzakelijke verhogingen van 
contributies. 
 
Dat gaf de nodige publiciteit in de media. 
 
Op 27 juni vergaderde de gemeenteraad. 
Inmiddels waren er antwoorden 
gekomen op de vragen die eerder waren 
gesteld. Bij monde van wethouder Van 
Berkel reageerde het college op de 
vragen en opmerkingen.  
Het debat kenmerkte zich door scherpte 
en veel vragen van de zijde van de raad. 
Er werden ernstige twijfels uitgesproken 
door menig raadslid over de inhoud van 
de visie. 
 

Het college zal reageren op de op- en 
aanmerkingen door de concept visie bij 
te stellen. 
 
Deze bijgestelde visie komt op 19 
september in de gemeenteraad ter 
besluitvorming aan de orde. 
 
Kort voor deze vergadering wordt de 
visie via de site van de gemeente 
publiekelijk. 
 
Dan zal het bestuur van de Sport 
Federatie Soest bezien welke reactie 
gegeven wordt. Zo nodig wordt er op 
korte termijn een ledenvergadering 
georganiseerd. 
 
Volg onze Nieuwsbrieven, site en twitter 
derhalve strikt. 
 
 
 
De positie van de Sport Federatie 
Soest. 
 
Tot verrassing van het bestuur van de 
Sport Federatie Soest werd in de concept 
visie Sport en bewegen van de gemeente 
een nadrukkelijker rol bij ondersteuning 
van sportverenigingen toebedacht aan 
de federatie. Dat alles spruit voort uit de 
omstandigheid dat volgens de visie de 
gemeente zich meer zal terugtrekken. 
De gedachte is dat de Sport Federatie 
Soest een aantal taken kan overnemen. 
 
 
Op 4 juli 2013 heeft een delegatie van 
het bestuur van de Sport Federatie Soest 
een verkennend gesprek gehad met de 
beleidsambtenaren van de gemeente. 
Nog onlangs is een overleg geweest met 
de wethouder Bewegen. 
 
 
In dat gesprek is van de zijde van de 
Sport Federatie Soest benadrukt dat de 
federatie van en voor sportverenigingen 
is. De opzet om verenigingen te 
ondersteunen middels trainingen, 
cursussen en workshops zal zeker 
worden doorgezet. En met het bestuur 
zijn dan ook zeker afspraken te maken 
over intensivering daarvan. 
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Om als Sport Federatie Soest een 
grotere rol te kunnen vervullen is de 
Sport Federatie Soest van mening dat zij 
in dat geval meer betrokken en gekend 
zal moeten worden bij 
beleidsvoornemens, ontwikkelingen en 
realisering van projecten en beleid. 
Daardoor is de Sport Federatie Soest nog 
beter in staat sportbestuurders te 
ondersteunen en nog sterker op te 
komen voor de belangen van de 
georganiseerde sport. 
 
Het overleg met de wethouder hebben 
wij als positief ervaren en zal eind 
augustus worden voortgezet. 
 
Organisatievorm Sportfederatie. 
 
In de Algemene Vergadering van 10 juni 
2013 zijn vragen gesteld over de 
rechtsvorm van de sportfederatie. Is de 
federatievorm wel de meest geëigende 
manier? 
 
Na raadpleging van deskundigen is 
gebleken dat om verenigingen aan te 
laten sluiten (rechtspersonen) de 
federatie de meest juiste vorm is.  
 
De conclusie is dan ook dat de Sport 
Federatie Soest gewoon een federatie 
blijft. 
 
Twitter en site. 
Volg ons op Twitter via @SportFedSoest 
en op internet via 
www.sportfederatiesoest.nl 
 
Zomervakantie. 
 
Heel veel sportbestuurders gaan op 
zomervakantie. Geniet er van en komt 
uitgerust weer terug. De rest van 2013 
belooft een spannend bestuurlijk jaar te 
worden. Zeker na de besluitvorming in 
de raad in september. 
 
 
Vragen/opmerkingen. 
 
Voor vragen of het maken van 
opmerkingen kunt u terecht bij de Sport 
Federatie Soest via 
info@sportfederatiesoest.nl 
 
 

	  
 


