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Van de baan ! 

Op 16 januari nam het college het 
besluit met de nieuwe tariefstructuur 
sport terug. Het besluit is hiermee van 
de baan. 

Het bestuur van de Sport Federatie 
Soest en Kerngroep zijn verheugd met 
dit standpunt van het college. Na 
gezamenlijk verzet tegen de plannen is 
het college tot inkeer gekomen. De 
onheilsplannen zijn weggeschoven. 

Het is de honorering van duidelijk verzet. 
Verzet tegen de plannen op inhoudelijke 
gronden zoals dat in de laatste weken in 
grote eendracht door de sport is geuit. 

Collegebesluit. 

Dat het college heeft besloten de nieuwe 
tariefstructuur niet aan de gemeenteraad 
voor te leggen heeft niet uitsluitend te 
maken met het grote verzet tegen de 
plannen. 

Het feit dat de sport heeft gezegd en 
blijft zeggen mee te willen werken aan 
het vinden van andere manieren van 
financiering van de sport moet het 
college over de streep hebben 
getrokken. Deze uitgestoken hand kon 
door het college niet genegeerd worden. 

We zijn er nog lang niet ! 

Nu het college het voorgenomen besluit 
niet aan de gemeenteraad voorlegt 
ontstaat er een nieuwe situatie. In feite 
wordt hiermee voldaan aan het 
verlangen van de sport om terug te 
keren naar de tekentafel. 

Het bestuur van Sport Federatie Soest 
en de Kerngroep treden in overleg met 
de gemeente om werkafspraken te 
maken.  
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Op welke wijze de sport betrokken wordt 
bij het ontwikkelen van nieuwe plannen 
is nu niet duidelijk. Er zal een voorstel 
worden gemaakt en met de verenigingen 
gedeeld. 

Uitdaging. 

Bij het uitwerken van de plannen rust 
een zware verantwoordelijk bij 
sportbestuurders. Immers bezuinigd 
gaat er worden. En, zo als in de 
ledenvergadering is vastgesteld, ook 
daarbij is het niet uitgesloten dat er 
verenigingen zijn die het erg zwaar gaan 
krijgen. 

Bedankt. 

Het bestuur en de kerngroep bedanken 
sportbestuurders voor hun 
ondersteuning. De gezamenlijke 
duidelijke stellingname heeft dit 
voorlopige resultaat opgeleverd. 

Velen hebben bestuur en kerngroep in de 
afgelopen weken van informatie voorzien 
en suggesties gedaan. Ook hun 
intensieve deelname aan 
ledenvergaderingen heeft zeker 
bijgedragen.  

Gemeenteraadsleden die open stonden 
voor onze informatie zeggen wij dank. 
Het was goed van velen van hen de 
betrokkenheid bij sport te ervaren. 

Ook de media heeft bijgedragen in de 
uitingen van ongenoegen. 

In dit grote samenwerkingsverband is 
veel werk door velen verzet. Het 
resultaat mag er zeker zijn.
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Het Sportgala Soest 2013 
is op vrijdag 24 januari 
2014 ! 
 
Op Vrijdagavond 24 januari wordt het 
10e Sportgala van Soest georganiseerd. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om daarbij aanwezig te zijn.  

Het allereerste Sportgala was in een 
circustent op de Eng. Misschien dat we 
nog iets van die sfeer terug kunnen 
halen... 

De toegang is gratis maar wel een 
toegangskaart aanvragen. Dat kun je 
doen door een mail te sturen naar 
info@sportgalasoest.nl. Geef je naam en 
adres op en dan worden de 
toegangskaarten bij je thuis bezorgd. Of 
ze liggen klaar bij de kassa! 

Het beloofd een leuke, ontspannende 
avond te worden. Na afloop is er een 
"After Party" met een drankje en een 
hapje om nog even na te praten. De 
band PH Connection zal de hele avond 
van muziek voorzien. 

Het Sportgala vindt plaats in de grote 
sporthal van Sportboulevard De Engh 
aan de Dalweg en begint om 20.00 uur.  

Om 19.15 uur gaan de deuren open. 

Komt dat zien, komt dat zien!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 


