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email: secretaris@sportfederatiesoest.nl
website: www.sportfederatiesoest.nl
Postadres:
Clauslaan 15
3761 CX Soest.
Een veilig sportklimaat.
Onder dit verzamelbegrip organiseren de
Sport Federatie Soest en de
Combinatiefunctionarissen verenigingen
de eerste Sport in Soest thema avond in
2014. Op dinsdag 25 februari gaan we
van start met het thema ‘Hoe fairplay is
uw vereniging?’
Meer informatie op de site van de Sport
Federatie Soest. Aanmelden kan nog tot
20 februari 2014.
Het gaat gebeuren!
Afgelopen woensdag heeft de
gemeenteraad in meerderheid ingestemd
van het voorstel van het college. Het
college stelde voor om de door de sport
uitgestoken hand om zelf met voorstellen
te komen aan te pakken. Daarmee is nu
officieel besloten dat de sport zelf met
voorstellen gaat komen.
Het gaat om voorstellen die leiden tot
bezuinigingen van € 500.000 en een
nieuw huursysteem.
Werkafspraken.
Tussen de wethouder en de Sport
Federatie Soest zijn afspraken gemaakt
over de omstandigheden waaronder de
kerngroep gaat functioneren.
Deze werkafspraken
nu ook door de raad
definitieve tekst van
staan op de site van
Soest.

zijn na het college
beoordeeld. De
de werkafspraken
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Het bestuur van de Sport Federatie
Soest wenst de leden veel sterkte toe bij
het vervullen van hun niet eenvoudige
taak. De Sport Federatie Soest wacht de
ideeën/voorstellen van de Kerngroep af
om deze vervolgens in een
ledenvergadering met alle verenigingen
te bespreken.
Kerngroep.
Tot de leden van Kerngroep zijn op de
ledenvergadering van 5 februari 2014
gekozen: Marco Brehler, Hans
Hanekamp, Daphne Hilhorst, Vinz
Janssen, Evert ten Kate, Paul Klein, Niels
van Looveren, Willem Pothoven en Erik
Tolboom.
Binnenkort zal een onafhankelijk
voorzitter worden aangesteld en gaat de
kerngroep over tot verdeling van taken.
Dringende oproep.
De leden van de kerngroep zijn
inmiddels al aan de slag gegaan. Bij de
gemeente zijn gegevens opgevraagd en
ook de stukken die in de afgelopen
periode daar zijn ontvangen.
Los daarvan roept de Kerngroep
sportbestuurders op om voorstellen,
ideeën, opvattingen, enz. enz. aan te
leveren. Dat kan via het e-mailadres
kerngroep@sportfederatiesoest.nl.

Bij die werkafspraken is ook opgenomen
het mandaat dat verenigingen op 5
februari 2014 (gaven) aan de leden van
de kerngroep gaven.
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Sportverkiezingsdebat.
Op 4 maart 2014 organiseert de Sport
Federatie Soest het
Sportverkiezingsdebat. Het debat wordt
gehouden in theater Idea en staat onder
leiding van Robbert Meeder. Hij wordt
terzijde gestaan door Koen Greven.
Ook via een brief zijn alle sporters via
hun verenigingsbestuur opgeroepen op 4
maart aanwezig te zijn.
De afgelopen periode heeft ons geleerd
dat de plaatselijke politiek grote invloed
heeft op het reilen en zeilen van
sportverenigingen.
Hoe gaat dat na de verkiezingen? Op wie
ga je stemmen als het sportbelang
prevaleert ?
De toegang tot het debat is kosteloos,
vooraf reserveren is niet mogelijk. Zorg
dus op 4 maart tijdig bij Theater Idea in
Soest te zijn. Het debat begint om 20.00
uur.
Sportgala Soest.
Veel, heel veel enthousiaste reacties
vielen de Sport Federatie Soest ten deel
over de tiende editie van het Soester
Sportgala. Een zeer aantrekkelijk
programma en prima winnaars.
Iedereen die meewerkte aan het
welslagen van het gala, ook langs deze
weg reuze bedankt!
Meer informatie, waaronder ook veel
foto's op de site (sportgala.nl).
Sportdeelname-onderzoek.
Het onderzoek is door de gemeente voor
de derde keer in samenwerking met het
bureau Sportscan uit Zwolle uitgevoerd.
In het onderzoek van 2013 zijn de
resultaten uit de twee voorgaande jaren
met elkaar vergeleken, waardoor
ontwikkelingen vanaf 2005 te volgen
zijn. Ongeveer 4.500 inwoners hebben
meegewerkt aan het onderzoek. 2193
kinderen van de basisscholen, 529
jongeren van het voortgezet onderwijs
en 2312 volwassenen van 18 jaar tot en
met 75 jaar hebben vragen beantwoord
over de sportdeelname, motieven van
sportdeelname, de beweegnorm,

overgewicht en bewegen,
vrijwilligerswerk en sportvoorzieningen.
Hiermee is het onderzoek representatief
en kan de sportdeelname in Soest
eenduidig gekwantificeerd worden.
De gemeente zond het resultaat naar de
verenigingen. Ook staat het resultaat te
lezen op de site van de gemeente Soest.
Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering.
Op maandag 12 mei 2014 organiseert
het bestuur van de Sport Federatie Soest
de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De uitnodiging en de agenda zullen tijdig
worden toegezonden. Reserveer vast
deze datum!
Bestuursversterking.
Dat het bestuur van de Sport Federatie
Soest niet voor een kleintje vervaard is,
bleek de afgelopen maanden. Toch kan
het bestuur best wel wat versterking
gebruiken. Bij belangstelling en voor
informatie mail naar
info@sportfederatiesoest.nl.
Stel inkomsten veilig.
Onder deze titel organiseert de Sport
Service Desk een workshop op 31 maart
2014.
Voor meer informatie kijk op de site van
Sportservice Midden Nederland.
Het Jeugdsportfonds
is er voor kinderen wiens ouders of
verzorgers de contributie voor een
vereniging niet kunnen betalen. Het
fonds creëert financiële mogelijkheden
voor deze kinderen om met hun
vriendjes en vriendinnetjes te sporten.
En hier profiteert de vereniging
natuurlijk ook van! Meer leden, meer
contributie en meer positieve mond-totmondreclame zijn het resultaat.
Verdere informatie bij de gemeente
Soest.
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NL doet.
Het Oranje Fonds organiseert op 21 en
22 maart 2014, samen met duizenden
organisaties in het land, NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te
steken. Ideaal om die verenigingsklus
eindelijk eens gedaan te krijgen.
Bij de sportvereniging zijn er vele
noodzakelijke klussen en taken te
bedenken die bij uitstek tijdens NLdoet
kunnen worden opgepakt. Dit is niet
alleen een kans om die verenigingsklus
eindelijk eens aan te pakken, maar ook
om nieuwe mensen/leden kennis te laten
maken met vrijwilligerswerk bij de
sportvereniging. Kijk voor alle informatie
over deze grootste vrijwilligersactie op
www.nldoet.nl
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl
met alle vragen en/of opmerkingen.
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