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Bijgestelde sportvisie. 
 
Na bespreking van het voorstel van het 
college om tot een nieuwe sportvisie te 
komen in De Ronde + verscheen vorige 
week de bijgestelde visie. Deze zal in de 
raadsvergadering van 19 september 
behandeld worden. Wil je weten hoe dat 
gaat dan kun je vanaf 19.30 uur op het 
gemeentehuis terecht. Zie de site van de 
gemeente voor verdere informatie. 
 
Oordeel Sport Federatie Soest. 
 
Gesteund door sportverenigingen houdt 
de Sport Federatie Soest (SFS) vast aan 
het standpunt dat de bezuiniging van  
€ 500.000 veel te omvangrijk is. Het 
gaat immers niet meer om een 
bezuiniging van 10% van de totaal 
veronderstelde kosten van de sport. Het 
beïnvloedbare gedeelte van het budget is 
vele malen geringer. Dat betekent dat de 
sport procentueel gezien met een hele 
grote bezuiniging wordt geconfronteerd 
die ongekende gevolgen zal hebben voor 
menig sportvereniging. 
 
Verlangen Sport Federatie Soest. 
 
Juist nu de financiële gevolgen (zie 
Soester Courant van 11 september 
2013) voor sportverenigingen meer 
concreet worden dringt het bestuur van 
de Sport Federatie Soest er op aan dat 
er ten minste door het college harde 
garanties worden gegeven dat geen 
enkele sportvereniging in Soest of 
Soesterberg als gevolg van deze 
omvangrijke bezuiniging in het nauw 
komt. 
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De sportvisie zegt de sportparticipatie in 
onze gemeente hoog te willen houden. 
Daar past iets dat steeds meer gaat 
lijken op een koude sanering niet bij. 
 
Beinvloeden. 
 
Nog voor de zomervakantie heeft het 
bestuur van SFS contacten gelegd met 
alle fracties in de raad. Daar is in tal van 
gevallen een verder contact uit voort 
blijven bestaan. 
 
Juist in de laatste weken voor de 
raadsbehandeling zijn deze contacten 
verder geïntensiveerd. 
 
Ook direct voorafgaande aan de 
raadsbehandeling zullen wij de fracties 
van de raad nog eens proberen te 
overtuigen welke risico’s ten aanzien van 
de georganiseerde sport genomen 
worden door onverkorte aanname van de 
Sportvisie. 
 
 
Klopt het rekenwerk wel? 
 
Wat ook een opvallend gegeven is, is het 
feit dat er nog immer onduidelijkheid is 
over de cijfers. 
 
Van het begin af aan heeft vanuit de 
klankbordgroepen de roep om concrete 
en juiste informatie geklonken. Ondanks 
toezeggingen van de zijde van de 
gemeente is daar in onvoldoende mate 
gehoor aan gegeven. Een mankement  
dat zijn doorwerking heeft. 
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In de afgelopen maanden heeft SFS in 
contacten met verenigingen bemerkt dat 
er vanuit verenigingen veel vragen zijn 
over de juistheid van de gebruikte 
bedragen in het concept van de 
sportvisie. Kennelijk is daar geen 
duidelijk antwoord op te vinden. 
 
Nieuwe site. 
 
Zeer aanstaande is het moment waarop 
een ieder de nieuwe site van Sport 
Federatie Soest kan bekijken. De laatste 
maanden is er achter de schermen hard 
gewerkt een meer eigentijds ontwerp te 
maken en het kritisch over nut en 
noodzaak te hebben. 
 
De site van SFS wil voor 
sportbestuurders het middel zijn om op 
zoek te gaan naar informatie die zij op 
dat moment nodig hebben. Daartoe zal 
de site informatie overzichtelijk en 
toegankelijk aanbieden. 
 
Ga binnenkort eens een kijkje nemen of 
dat lukte.  
 
Besturen en Beleid maken. 
 
Balans Buro Vrijwilligerswerk organiseert 
het derde Rabo Kenniscafé op 
donderdag 26 september 2013.	  
 	  
Het derde Rabo kenniscafé voor clubs en 
verenigingen heeft als thema: Besturen 
en beleid maken.	  
 	  
De workshop wordt aangeboden door de 
Rabobank en de deelname is gratis. 	  
De workshop is praktisch van aard en 
kent een grote mate van interactiviteit, 
geen zware theoretische verhandelingen 
maar begrijpelijke, nuttige en vooral 
praktische informatie voor jouw 
organisatie.  
 
Kijk op de site van de SFS voor verdere 
informatie. 
 
Positie Sport Federatie Soest. 
 
Bij de behandeling van de eerste opzet 
van de nieuwe sportvisie heeft de 
gemeenteraad aangegeven meer 
duidelijkheid te wensen over de positie  
van SFS. Hierop is het initiatief door 

wethouder Van Berkel genomen om tot 
afspraken SFS te komen. In goed en 
open overleg hebben partijen met elkaar 
(SFS en gemeente) afgesproken dat een 
aantal taken die nu nog door de 
gemeente gedaan worden overgaan naar 
SFS. Denk daar bij aan het organiseren 
van workshops, cursussen e.d. Ook aan 
het ondersteunen en adviseren van 
clubbestuurders. 
 
Ook zijn afspraken gemaakt die de 
vertegenwoordigende rol van de SFS 
herbevestigen. Duidelijk is geworden dat 
van de zijde van de gemeente de SFS als 
de vertegenwoordiger van de sport zal 
worden gezien. Dat betekent dat er 
regelmatig overleg zal plaatsvinden 
tussen wethouder en SFS en zij elkaar 
wederzijds informeren. De SFS kan 
daardoor nog meer de rol van 
belangenbehartiger en intermediair 
vervullen dan al het geval was. 
 
Kort na 19 september zal het eerst 
overleg plaatsvinden. Dat zal gaan over 
de uitwerking van de visie. Een 
belangrijk onderdeel daarbij is uiteraard 
het tot stand brengen van een nieuw 
financieringssysteem vanaf 1 januari 
2015. 
 
Wederzijdse contacten. 
 
Juist nu er een nieuwe impuls is gegeven 
aan de verdere versterking van de 
positie van de SFS is het van belang dat 
sportverenigingen de SFS informeren 
over hun reilen en zeilen, hun wensen en 
opvattingen. 
 
Ook in het verleden organiseerden wij 
daar bijeenkomsten voor. Ook in het 
verleden waren er verenigingen die 
gebruik maakten van onze diensten. Ook 
in het verleden waren er verenigingen 
die ons informeerden en lieten adviseren 
over hun contacten met bijvoorbeeld de 
gemeente. 
 
In moeilijke tijden, waar de sport in 
terecht is gekomen is het van belang 
met elkaar de belangen goed te 
behartigen. Niet ieder voor zich maar 
met elkaar. De Sport Federatie Soest is 
de organisatie die de gezamenlijke 
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belangen én de individuele belangen 
goed kan behartigen. 
 
Houd ons geïnformeerd en neem tijdig 
contact met de SFS op om te bezien 
welke ondersteuning georganiseerd kan 
worden. 	  
 
Sportgala 2013. 
Het is echt waar. De voorbereidingen 
voor het sportgala 2013 zijn weer in 
gang gezet. Binnenkort wordt onder de 
sportverenigingen informatie verspreid 
over de mogelijkheid kandidaten voor te 
dragen voor de eretitels.  
Noteer in elk geval vast 24 januari 2014 
in de agenda. Het wordt de tiende editie 
en het zal een spetterend festijn worden. 
Dat is zeker! 
 
Trainingen. 
 
Ook dit seizoen gaat de SFS weer tal 
van trainingen en workshops organiseren 
voor verenigingen. 
 
Natuurlijk gaan we weer voor de EHBSO 
en EAD. En ook dit keer weer in 
samenwerking met de 
combinatiefunctionarissen. 
 
Een IVA-training voor Soesterberg staat 
ook al op het programma en verder 
nog……………… 
 
Wensen kenbaar maken kan. De SFS is 
van en voor de sportverenigingen, dus 
maak je wens kenbaar. 
 
Regionalisatie. 
 
Vanuit de sportvisie van de gemeente wil 
Soest tot meer samenwerking met de 
omliggende gemeenten komen. Reden 
voor de Sport Federatie Soest contact op 
te nemen met de sportkoepels van de 
omliggende gemeenten. De eerste 
afspraken zijn gemaakt.  
 
Vragen / opmerkingen. 
 
Laat het de SFS weten. 


