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Voortgang 

In onze vorige nieuwsbrief lieten wij 
weten dat de trein is vertrokken als het 
gaat om de eerste uitwerking van de 
nieuwe sportvisie. In het gesprek tussen 
de wethouder en de SFS op 3 oktober 
2013 is besproken dat het in het eerste 
gesprek met de verenigingen het over de 
nieuwe huursystematiek zou gaan en dat 
er verschillende scenario’s zouden 
worden besproken met de verenigingen. 
Deze scenario’s zouden met de SFS ter 
toetsing worden besproken voordat deze 
met de verenigingen werden besproken. 
In het tweede gesprek met de 
verenigingen zou het gaan over de 
cijfers. 
 

 
Overleg met de wethouder. 

Op maandag 18 november 2013 vond er 
een overleg plaats tussen de wethouder, 
mevrouw J. van Berkel en het bestuur 
van de Sport Federatie Soest. Het 
bestuur is geïnformeerd dat de 
gesprekken met de 
buitensportverenigingen in die week 
zouden gaan beginnen. Begin december 
(2 en 9) vinden de gesprekken plaats 
met de binnensport. Deze gesprekken 
zijn bedoeld om de uitgangspunten per 
vereniging te controleren. In het gesprek 
van vorige week maandag werd duidelijk 
dat er binnen het gemeentehuis nog die 
ochtend verschillende scenario's op tafel 
lagen maar dat deze naar het inzicht van 
de gemeente niet haalbaar waren. In ons 
gesprek met de wethouder werd 
duidelijk dat er met één scenario wordt 
gewerkt waarbinnen met verschillende 
parameters (knoppen waaraan gedraaid 
kan worden) gewerkt wordt. Naar de 
mening van de gemeente staan deze  
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“knoppen” helder in de Sportvisie. De 
wethouder heeft toegezegd dat er een 
terugkoppeling van de gesprekken naar 
SFS plaatsvindt zodra er zicht is op de 
uitkomsten van de gesprekken. Duidelijk 
is wel dat 16 december alle reactie bij de 
gemeente moet zijn. Daarna wordt aan 
het voorstel van de wethouder gewerkt. 
Wanneer en op welke wijze 
terugkoppeling van dat resultaat komt, is 
niet concreet. 
 

 
Eerste ronde verenigingsgesprekken 

De eerste gesprekken van de gemeente 
met de buitensportverenigingen hebben 
inmiddels plaats gevonden. De 
binnensportverenigingen hebben 
volgende week in clusterverband hun 
eerste gesprek met de gemeente. De 
verenigingen die commercieel 
accommodatie inhuren wachten nog op 
een uitnodiging voor hun eerste gesprek 
met de gemeente. 
 
In de afgelopen dagen heeft de SFS van 
verschillende kanten en op onderling 
verschillende manieren reacties van 
verenigingen gekregen. Elke vereniging 
heeft een eigen verhaal. Wel blijkt uit de 
reacties enige mate van ontevredenheid. 
Als algemene noemer onderkent de 
sportfederatie de voortdurende 
onzekerheid. Onzekerheid over de 
uitkomst en onzekerheid over de verdere 
betrokkenheid van elke vereniging bij 
het verdere rekenwerk. Reden voor het 
bestuur van Sport Federatie Soest om op 
korte termijn aan te dringen op overleg 
met wethouder Van Berkel. In dat 
gesprek willen wij weten wat de 
ervaringen van de wethouder zijn. 
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Wij willen concrete en heldere afspraken 
maken over het verdere traject zodat 
elke verenigingsbestuurder kan weten 
wanneer er wat besloten wordt. Sport 
Federatie Soest vindt dat er duidelijkheid 
dient te zijn over de te volgen procedure 
tussen verenigingen en gemeente. Ook 
moet de impact van gemaakte keuzes 
vooraf duidelijk zijn. Het gesprek met de 
wethouder gaat volgende week 
plaatsvinden. Wil je het bestuur nog wat 
meegeven voor in dat gesprek, aarzel 
niet en neem contact op. 
 

 
Snelheid. 

Dat er snelheid in het proces wordt 
gemaakt om tot een nieuwe 
tariefstructuur te komen is een opdracht 
van de gemeenteraad aan de wethouder. 
Deze snelheid kan echter geen reden zijn 
voor onzorgvuldigheden in het proces. 
Het is van groot belang dat er 
duidelijkheid komt over de berekeningen 
per vereniging, dat verenigingen de 
mogelijkheid hebben deze te 
becommentariëren en dat op basis 
daarvan nader overleg volgt tussen 
verenigingen en de gemeente. Daarmee 
wordt recht gedaan aan het belang van 
sportorganisaties en hun voortbestaan. 
 

 
Activiteiten 2014. 

Vorige week hebben de 
sportverenigingen een brief ontvangen 
van de combinatiefunctionaris (CF) over 
de activiteiten 2014. 
 
SFS heeft zich er voor ingezet dat de CF 
niet alleen door de verenigingen aan de 
Bosstraat ingezet wordt. Alle 
verenigingen moeten op de 
ondersteuning van de CF terug kunnen 
vallen. De nieuwsbrief die is verzonden 
naar alle verenigingen is een eerste 
zichtbaar resultaat. 
 
Voor verdere informatie over de 
onderwerpen in die nieuwsbrief 
verwijzen we naar onze website:  
x Workshopavond Vrijwilligers 
x Seksuele intimidatie 
x Wel winnen hè 
 

Maar we zijn er nog niet. Coördinatie in 
het aanbod is gewenst. Zo was er op 26 
november een Rabo-kenniscafé, was er 
een bijeenkomst van Sport in Soest 
gepland en stond er een bijeenkomst 
van Sportservice Midden Nederland over 
vrijwilligers op de agenda.  
SFS neemt het initiatief op voor 2014 tot 
een gedoceerd aanbod te komen en 
voert hier strak de regie op zodat 
sportvrijwilligers zich op één avond niet 
in drieën hoeven op te delen. 
 

 
Sportverkiezingsdebat. 

De verkiezingen voor een nieuwe 
gemeenteraad zijn in maart 2014. 
Voorafgaand aan deze verkiezingen 
organiseert Sport Federatie Soest op 
dinsdag 4 maart 2014 in Theater Idea in 
Soest een Sportverkiezingsdebat. Zodra 
definitief bekend is welke politieke 
partijen aan de verkiezingen in de 
gemeente Soest gaan deelnemen zullen 
we de lijsttrekkers uitnodigingen voor 
het debat. Noteer 4 maart 2014! 
 

 
Site SFS. 

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. 
 

 
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 eretitels kun 
je nog even (tot 10 december 2013) 
aandragen. Doen ! 
 
 

 
Vragen / opmerkingen? 

Neem contact op met de Sport Federatie 
Soest. 

http://www.sportfederatiesoest.nl/nieuws/1/300/workshopavond:-beloon,-en-betrek-jong-en-oud-bij-uw-vereniging.html
http://www.sportfederatiesoest.nl/nieuws/1/40/toolkit-beleid-seksuele-intimidatie.html
http://www.sportfederatiesoest.nl/nieuws/1/287/theatersessie-positief-coachen-16-december-in-amersfoort.html

