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3761 CX Soest.

De volgorde der dingen.

In september 2013 neemt de 
gemeenteraad van Soest de nieuwe 
Sportvisie aan. Daarbij worden afspraken
gemaakt over de termijn waarop het 
college met het voorstel komt over de 
nieuwe tarieven. Tarieven die 
sportverenigingen vanaf 1 januari 2015 
moeten gaan betalen voor de huur van 
accommodaties.

Er verschijnen publicaties waarin 
bedragen worden genoemd waarvan 
menig sportbestuurder schrikt over de 
hoogte.

In oktober maakt het bestuur van de 
Sport Federatie Soest met de wethouder 
afspraken over de verdere betrokkenheid
van sportbestuurders bij het ontwerpen 
van een nieuw huursysteem.

Onder verenigingen neemt de onrust toe 
als er in november 2013 gesprekken zijn
tussen gemeente en besturen van 
sportverenigingen. Onrust die ontstaat 
omdat het onduidelijk blijft wat er gaat 
gebeuren en ook omdat volstrekt 
onduidelijk is welke waarde wordt 
toegekend aan de vele op- en 
aanmerkingen die sportbestuurders 
maken.

Begin december blijkt dat de gemeente 
een andere invulling geeft aan de 
afspraken met de Sport Federatie door 
niet twee maar één gesprek te hebben. 

Van een terugkoppeling op 
verenigingsniveau is geen sprake meer.

Nieuwsbrief no. 44, januari 2014. 

Dan zoeken binnensportverenigingen de 
publiciteit en zoeken vier 
buitensportverenigingen contact met de 
Sport Federatie Soest.

Besloten wordt op 23 december 2013 
een ledenvergadering te organiseren. De
opkomst is overweldigend en de irritatie 
en boosheid op de gemeente enorm 
groot. Besloten wordt een brief te 
schrijven naar het college met de 
grieven, de zorgen en de plannen die de 
sport heeft.

In de brief wordt tijdige informatie 
verlangd. Komt die niet dan gaan 
verenigingen niet naar de 
informatiebijeenkomst van de gemeente 
op 9 januari 2014.

Om het bestuur van de Sport Federatie 
Soest te ondersteunen wordt een 
Kerngroep sport geformeerd. Deze 
bestaat uit twee leden van het bestuur, 
twee bestuurders van 
buitensportverenigingen en twee 
bestuurders van de binnensport.

Op 30 december 2013 reageert het 
college. In de brief stelt de gemeente dat
er tegemoet gekomen wordt aan het 
verlangen om deugdelijke informatie.

Beide brieven zijn te vinden op de site 
van de Sport Federatie Soest.

Bestuur en Kerngroep sport worden 
uitgenodigd door de wethouder om op 6 
januari 2014 kennis te nemen van de 
inhoud van het systeem en de gegevens 
die beschikbaar komen voor de 
verenigingen.
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De informatie die de wethouder aan het 
bestuur en de Kerngroepleden verstrekte
wordt gedeeld met de sportbestuurders 
in de ledenvergadering van 6 januari 
2014.

In die ledenvergadering wordt na stevig 
discusieren besloten dat onder 
voorwaarden deel wordt genomen aan 
de vergadering van de gemeente op 9 
januari 2014. Zo zal er aan het begin 
van de bijeenkomst een verklaring 
worden afgelegd, worden er geen 
definitieve standpunten ingenomen, 
wordt er niet in groepjes uit elkaar 
gegaan en zal zo nodig van het middel 
van de schorsing gebruik worden 
gemaakt.

Verenigingen zullen hun vragen over het 
van de gemeente ontvangen materiaal 
mailen aan info@sportfederatiesoest.nl 
De vragen en opmerkingen zullen zo veel
mogelijk gebundeld worden en door 
leden van het bestuur en Kerngroep op 9
januari naar voren worden gebracht.

Op maandag 13 januari 2014 komen de 
verenigingen opnieuw in vergadering 
bijeen. In deze vergadering wordt 
beoordeeld of de door de gemeente 
verstrekte informatie op 7 januari en de 
beantwoording van de vragen op de 
bijeenkomst van 9 januari voldoende zijn
om het traject te vervolgen.

Ledenvergadering SFS.

In de vergadering van 6 januari is 
besloten op maandag 13 januari 2014 
een volgende ledenvergadering te 
organiseren. Deze vergadering begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden in de 
kantine van VVZ ‘49 aan de Eemweg in 
Soest.

Raadfractie geïnformeerd

Dinsdagavond 7 januari 2014 worden de 
raadsfracties uitgenodigd voor een 
informele informatiebijeenkomst. Het 
heeft wat moeite gekost maar blij 
verheugd was het bestuur dat alle 
raadsfracties gehoor hebben gegeven 
aan de uitnodiging. Raadsleden worden 
door het bestuur en leden van de 
Kerngroep geïnformeerd en worden in 
staat gesteld vragen te stellen.

De door de gemeente toegezegde 
informatie wordt dinsdag 7 januari 2014 
laat in de middag en vroeg in de avond 
aan de verenigingen verstrekt.

Vervolgdata

9 januari 2014 19.30 uur informatie 
bijeenkomst nieuw tariefstelsel

13 januari 2014 20.00 uur 
ledenvergadering SFS

15 januari 2014 laatste mogelijkheid 
gesprek met de wethouder

16 januari 2014 College neemt besluit

17 januari 2014 Besluit gaat naar de 
gemeenteraad

24 januari 2014 Sportgala Soest

30 januari 2014 er kan worden 
ingesproken bij de raad

13 februari 2014 gemeenteraad neemt 
besluit.

Vragen en opmerkingen

Neem contact op met de Sport Federatie 
Soest via mail, telefoon of twitter. De 
contactgegevens staan op onze website 
www.sportfederatiesoest.nl.
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