email: secretaris@sportfederatiesoest.nl
website: www.sportfederatiesoest.nl
Postadres:
Clauslaan 15
3761 CX Soest.

De trein is vertrokken.
Nadat de gemeenteraad op 19
september 2013 instemde met de
nieuwe Visie Sport en Bewegen 20132016 is het zaak dat de gemeente vaart
maakt en met een duidelijke uitwerking
van de plannen komt.
Wat op dit moment de meeste nadruk
krijgt is een nieuwe huursystematiek.
Van groot belang voor sportverenigingen
daar snel duidelijkheid over te krijgen
want 1 januari 2015 is het al snel.
Brieven.
Sportorganisaties hebben van de
gemeente brieven ontvangen over het
proces. Sport Federatie Soest zet het op
een rijtje.
* met haar brief van 25 september
informeert de wethouder
sportorganisaties over het feit dat de
nieuwe visie een feit is. Zij schrijft verder
dat de uitwerking nu snel gestalte zal
krijgen en dat zij eerst met Sport
Federatie Soest gaat overleggen over de
te volgen route om sportverenigingen
nauw te betrekken bij de nieuwe
huursystematiek;
* met haar mail van 27 september
bericht de wethouder uitdrukkelijk dat er
tijdig met verenigingen gesproken gaat
worden;
* op 11 oktober zendt de gemeente alle
verenigingen informatie over de
afspraken met Sport Federatie Soest
over het voorgenomen proces. De drie
fases worden daarin concreet benoemd;
* op 31 oktober ontvangen de
veldsportverenigingen een brief van de
gemeente over de nulmeting en wordt
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gevraagd mee te werken aan het
verkrijgen van informatie voor KYBYS*
brief 7 november 2013 de
veldsportverenigingen ontvangen een
concrete uitnodiging. De gesprekken met
de individuele verenigingen vinden plaats
op 18, 20, 21 en 25 november 2013.
Wel héél erg belangrijk.
Sport Federatie Soest benadrukt het
grote belang van het gesprek tussen
sportvereniging en gemeente Soest.
De gemeente zal in het gesprek met jou,
als verenigingsbestuur met tal van
(financiële) gegevens komen. Die zullen
de basis vormen voor verdere
gesprekken en uiteindelijk voor het
vaststellen van het huurbedrag voor je
accommodatie.
Het bestuur SFS roept dus niet alleen op
in te gaan op de uitnodiging maar het
overleg heel goed voor te bereiden.
Binnensport verenigingen.
Deze verenigingen zullen binnenkort
clustergewijze worden uitgenodigd voor
een gesprek in fase 2 (zie gemeentebrief
van 11 oktober 2013).
Commerciële inhuur.
Op dit moment beoordeelt de gemeente
hoe en wanneer deze verenigingen
betrokken zullen raken bij de voortgang
en het overleg.
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Fase 2 ingang gezet.

Rol Sport Federatie Soest.

Met de uitnodiging van de gemeente aan
de besturen van buitensportverenigingen
is voor hen fase 2 (zie brief 11 oktober
2013) aangebroken. Eind november
vinden de individuele gesprekken plaats.
Daarin wordt zo veel als mogelijk inzicht
in de kosten van de accommodatie aan
de orde gesteld en welke
zelfwerkzaamheid door de vereniging
(verder) aan de dag gelegd kan worden.

In eerdere Nieuwsbrieven deed het
bestuur van Sport Federatie Soest al uit
de doeken hoe zij zelf haar rol ziet.

Is het nieuwe systeem er op tijd?
In de contacten van bestuursleden van
Sport Federatie Soest met
verenigingsbestuurders komt de vraag of
januari 2014 gehaald wordt regelmatig
aan de orde.
Feit is dat de wethouder door de
gemeenteraad er aan gehouden wordt in
januari 2014 met een nieuw
huursysteem te komen dat uitvoerig met
de verenigingen en Sport Federatie
Soest is besproken.
Sport Federatie Soest ziet grote inzet bij
de gemeente om het tijdspad te halen.
Sport Federatie Soest zal er op toe zien
dat alle afgesproken stappen tijdig en
zorgvuldig doorlopen worden.
Verenigingen hebben daar een
signaalfunctie in. Zijn er vragen, laat het
de Sport Federatie weten. In hun bijna
dagelijkse contacten met de gemeente
kunnen mogelijke plooien wellicht tijdig
worden gladgestreken. Achteraf is het
lastiger zaken te corrigeren.
Privatisering tennispark Soestdijk.
De gemeenteraad heeft uitgesproken
zeer voorzichtig om te gaan met de
privatisering van sportaccommodaties.
Wel werd de weg voor LTV Soestdijk
geopend te gaan overleggen over
mogelijke privatisering. Een wens die
overigens al geruime tijd bij de
vereniging leeft.
Veel schot zat er niet in het overleg.
Sport Federatie Soest verwacht dat er
vanaf nu wel doorgepakt gaat worden.
De voortgang wordt in samenwerking
met LTV Soestdijk nauwgezet bewaakt.
Als er concreter nieuws is, komt dat in
de Nieuwsbrief zeker aan de orde.

In het overleg tussen wethouder
bewegen, mevrouw J. van Berkel en het
bestuur van Sport Federatie Soest van 3
oktober 2013 is duidelijk afgesproken
dat gemeente en Sportfederatie nauw
overleg voeren over het proces.
Sport Federatie Soest mailde de
verenigingen haar brief van 4 oktober
2013 met de afspraken en de positie van
SFS.
Daarnaast is er veel contact met de
beleidsambtenaren over concrete
stappen. Op 18 november 2013 is er
opnieuw overleg tussen de wethouder en
de Sportfederatie. Van onze kant zullen
we ons blijven inzetten voor heldere en
tijdige communicatie vanuit de
gemeente. Zo veel als mogelijk vergezelt
met concrete inhoudelijke informatie.
Mocht je vragen/opmerkingen hebben
waarvan je vindt dat SFS die aan de orde
stelt bij de wethouder, laat het weten via
info@sportfederatiesoest.nl
Werkafspraken met gemeente.
Op 28 oktober ondertekenden wethouder
bewegen, Jannelies van Berkel en
voorzitter Hans Moerman van Sport
Federatie Soest gemaakte
werkafspraken.
Hiermee is de staande praktijk
geformaliseerd. Het bestuur van SFS
vindt dat hiermee verdere duidelijkheid
is ontstaan. De inhoud van deze
werkafspraken is te vinden op de site
van Sport Federatie Soest ‘Over ons’.
Lidmaatschap SFS.
Op 30 september 2013 zond het bestuur
van Sport Federatie Soest alle
sportorganisaties een brief. Deze brief
ging in op de band tussen
sportvereniging en Sportfederatie
middels het lidmaatschap van SFS.
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Het bestuur van SFS ontving op de ruim
zestig verzonden mails zo’n acht
reacties.
Een aantal positief en vier verenigingen
hadden vragen. Met deze verenigingen
hopen we snel aan tafel te komen om
hun vragen te beantwoorden. Eén
vereniging gaat het lidmaatschap met
haar leden bespreken.
Het bestuur van SFS ervaart deze gang
van zaken als een belangrijke steun in
de rug. Het bestuur spreekt haar dank
uit voor het vertrouwen. Het bestuur van
de SFS zal zich met nog meer
overtuiging blijvend inzetten voor de
belangen van de georganiseerde sport in
Soest en Soesterberg.
Sport Federatie Soest 2.0
 is onafhankelijk
 komt op voor de algemene
sportbelangen in Soest
 bevordert samenwerking tussen en
met sportverenigingen
 laat de stem van de sport horen bij
politieke partijen en in raadszaal
 laat de stem van de sport horen
richting pers en gebruikt haar
persinvloed
 kan vanuit haar onafhankelijkheid
waar nodig bemiddelen

Sportgala Soest 2013.
Op 24 januari 2014 organiseert Sport
Federatie Soest voor de tiende keer het
Soester sportgala. Noteer deze avond in
je agenda. Juist vanwege de tiende keer
belooft het wel een heel bijzonder
evenement te worden.
En……. kandidaten voor de ere-titels kun
je nog even (tot 10 december 2013)
aandragen. Doen !
Combinatiefunctionaris.
Om haar studie op te pakken vertrekt
combinatiefunctionaris Wendy de Bonte
uit Soest. Het bestuur van Sport
Federatie Soest begrijpt het besluit van
Wendy. Het is uiteraard spijtig dat zij
ons gaat verlaten. Haar enthousiasme
werkte aanstekelijk. Zij heeft menig
vereniging ondersteund en veel aan de
Soester sport bijgedragen. Het bestuur
van SFS bedankt Wendy ook langs deze
weg voor de aangename samenwerking.
Wij wensen haar veel succes toe bij haar
studie en haar vele andere activiteiten.
En het bestuur van Sport Federatie Soest
begroet Nadine de Goede. Met haar
hebben we al enige tijd samengewerkt.
Sportfederatie heeft er dan ook alle
vertrouwen in. Nadine welkom in het jou
bekende Soest.

Aanbod.
De Sport Federatie Soest voert bilateraal
overleg met de wethouder bewegen. Dat
laat onverlet dat er van de zijde van de
gemeente initiatieven komen tot overleg
met verenigingen. De SFS benadrukt
nogmaals het belangrijk te vinden dat
verenigingen medewerking verlenen aan
het overleg met de gemeente. De SFS
levert desgewenst ondersteuning en is
bereid sportbestuurders te adviseren en
begeleiden in het eigen proces op weg
naar dat nieuwe systeem.
Activiteiten SFS.

Volgende Nieuwsbrief.
Kort nadat het bestuur van Sport
Federatie Soest overleg voert met de
wethouder bewegen, mevrouw J. van
Berkel komt er een volgende Nieuwsbrief
om te informeren over hetgeen
besproken is.
Vragen / opmerkingen?
Neem contact op met de Sport Federatie
Soest.

Op de site van Sport Federatie Soest
staan heel veel activiteiten voor
sportbestuurders in Soest en
Soesterberg. Neem een kijkje, er zit vast
iets van je gading bij.
De site bevat steeds de meest actuele
informatie, klik dus regelmatig.
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