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Ledenvergadering 5 februari 2014. 

 

Op woensdag 5 februari is er opnieuw 
een ledenvergadering van de Sport 
Federatie Soest. Besproken gaat worden 
onder welke condities gewerkt gaat 
worden aan het ontwikkelen van een 
nieuwe huursystematiek. 

De vergadering begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in de kantine van v.v. SEC, 
Bosstraat 88 Soest. 

Op vertegenwoordigers van alle 
verenigingen wordt gerekend. 

Hoe nu verder. 

 

Nu het college het voorstel tot invoering 
van een ander huursysteem heeft 
ingetrokken is de sport duidelijk aan zet. 
Met elkaar is bereikt dat er wordt 
teruggegaan naar de “tekentafel”. 

De grote vraag is nu onder welke 
condities de sport aan de slag gaat en op 
welke wijze dat georganiseerd gaat 
worden. 

Het spreekt voor zich dat er van grote 
betrokkenheid van de sport sprake moet 
zijn bij het ontwikkelen van nieuwe 
ideeën. Daarom ook de nieuwe 
ledenvergadering op 5 februari 2014. 

Bestuur en Kerngroep hebben in de loop 
van volgende week een eerste gesprek 
met wethouder Van Berkel over deze 
condities. 
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De inzet van bestuur en Kerngroep is om 
tot vastgelegde afspraken te komen over 
de procedure en de randvoorwaarden 
waaronder de sport aan de slag gaat. 

De verwachting is dat deze afspraak in 
concept op 5 februari beschikbaar is en 
besproken gaat worden met de 
sportverenigingen. 

Aan de hand van die afspraken zal 
bepaald moeten worden wie als 
vertegenwoordigers van de sport het 
voortouw gaan nemen. 

Wanneer de procedure met elkaar is 
afgestemd en afgesproken is welke 
vertegenwoordigers aan de slag gaan 
worden er afspraken gemaakt over hoe 
sportbestuurders in het traject 
geïnformeerd en betrokken worden. 

Veranderde data van behandeling. 

 

Het voorstel van het college om de sport 
zelf plannen in te laten dienen wordt niet 
behandeld in de raadsvergadering van 
13 februari. Dat gaat nu op 12 februari 
in de raadszaal gebeuren. Ook heeft de 
gemeente besloten, nu het anders is 
geworden, de inspraakbijeenkomst niet 
op 30 januari door te laten gaan. Wel is 
er de reguliere Ronde waarbij 
ingesproken kan worden. Deze vindt op 
6 februari plaats. 

In de ledenvergadering van 5 februari 
kunnen afspraken gemaakt worden over 
hoe de sport zich daar dan zal 
manifesteren.
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De winnaars van het Sportgala Soest 
2013 zijn: 

 
 
Op vrijdag 24 januari 2014 is in een zeer goed gevulde Sportboulevard De Engh in Soest 
de tiende editie van het Sportgala georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Sport 
Federatie Soest. Daar werden de sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg en de 
sportvrijwilliger van het jaar 2013 gekozen en gehuldigd. 
 
Het eerste Sportgala was in de circustent van Herman Renz op de Eng. Voor de tiende  
versie van het Sportgala is geprobeerd om iets van die circussfeer weer terug te krijgen. 
Er was een circusaankleding, een luchtacrobatiekact van Jean Passos en een optreden 
van Circus Amersfoort. 
 
Het Sportgala werd geopend door burgemeester Metz, wethouder van Berkel en de 
voorzitter van de Sport Federatie, Hans Moerman. De spreekstalmeesters van de avond 
van waren Robbert Meeder (Radio 1 Langs de Lijn) en sportpresentator Luca Bade (Radio 
Soest). 
 
Het geheel werd muzikaal omlijst door de Band PH Connection. Verder waren er 
optredens van de dansgroep van de Springbokken en van dansacademie A-dance.   
Het aantal aangemelde sporttalenten was zes. Alle individuele talenten kregen een bon 
van 50 euro en de teams een bon van 100 euro van Intersport Van Dam.  
 
De titel Sportvrijwilliger 2013 is gegaan naar Henk Timmerman van 
voetbalvereniging Vliegdorp. De Rabobank trofee die bij deze prijs hoort, is overhandigd 
door directeur bedrijven van de Rabobank, Ron Klitsie. 
 
Als Sporttalent 2013 is gekozen dammer én GO-speler Alex Ketelaars. De Rotary 
Soest/Baarn trofee die bij deze prijs hoort, is overhandigd door Rotarian Coen Reinders. 
 
De titel Sportploeg 2013 is gegaan naar rolstoeldansteam Robert van Vulpen en Kim 
Bezemer van dansschool SEPP. De Soester Courant trofee die bij deze prijs hoort, is 
overhandigd door Paul Smit, directeur van de Soester Courant.  
De winnende Sportploeg kreeg als extraatje een door Stayokay beschikbaar gestelde 
prijs. Het betreft een teamuitje met borrelen en barbecueën voor het team. De prijs 
vertegenwoordigt een waarde van circa 400,= euro. 
 
Als Sportvrouw 2013 is gekozen Marijke Visser, paardrijden endurance. De Haring 
Party die bij deze prijs hoort, is overhandigd door Jan Erik van der Wolf. 
 
De titel Sportman 2013 is gegaan naar golfer Daan Huizing. De Grand Café De 
Lindenhof trofee die bij deze prijs hoort, is overhandigd door Antonio van de Hengel. 

 
 


