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Verkiezingsdebat Sport.

Weging sportstandpunt in stem

Bij het Sportverkiezingsdebat dat Sport
Federatie Soest op dinsdag 4 maart
hield, waren maar liefst 125 personen
aanwezig. Theater Idea was daarmee
goed gevuld.

Een op de zes kiesgerechtigden laat de
sportstandpunten van politieke partijen
meewegen bij de keuze in het
stemhokje.

Dat alle politieke partijen de sport een
warm hart toedragen, maatwerk en
samenwerking belangrijk vinden en
waardering hebben voor de inzet van
vrijwilligers, kan als de weinig
verrassende conclusie worden getrokken
na het debat. Wat de mooie woorden
waard blijken te zijn wordt duidelijk na
de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart.
Het nieuw college gaat immers aan de
slag gaat met de andere uitwerkingen
van de Sportvisie en met het voorstel
dat de Kerngroep van de Sport Federatie
Soest op dit moment uitwerkt.
De avond werd geleid door Radio 1
sportverslaggever en presentator van
het Soester Sportgala Robbert Meeder.
NCR journalist en columnist van de
Soester Courant Koen Greven zorgde er
in zijn scheidsrechtersstoel voor dat de
spreektijd niet werd overschreden.
Een uitgebreider verslag van deze avond
in woord en beeld staat op de website
van Sport Federatie Soest.

Sporters laten sportstandpunten van
politieke partijen vaker meespelen in de
partijkeuze dan niet-sporters,
respectievelijk 20% en 10%.
Bij sporters is het dus een op de vijf en
onder verenigingssporters zelfs een op
de vier kiesgerechtigden die de
standpunten op het gebied van sport
meewegen bij hun keuze.
Bron: Factsheet ‘Sport en GR2014:
burgers over lokale sportstandpunten en
sportbeleid’ die het Mulier Instituut en
het SCP op 26 februari 2014 hebben
aangeboden aan het Sportcampagne
TeamNL, waarin NOC*NSF, sportbonden,
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
en Sportkracht12 samenwerken.
Standpunt politieke partijen Soest.
Moeten we nu allemaal alle programma’s
doorworstelen op zoek naar de
standpunten van de dertien partijen die
mee doen aan de verkiezingen in Soest?
Nee, dat is niet nodig. Dat heeft een
positief kritische sportliefhebber uit
Soest al voor u gedaan.
Een overzicht van gedeelten van de
verkiezingsprogramma´s die betrekking
hebben op de thema’s Sport, Bewegen,
Spelen en Recreatie van alle partijen die
mee doen aan de verkiezing staat op de
website van de Sport Federatie Soest.
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Kerngroep.
De leden van de kerngroep zijn
inmiddels aan de slag gegaan. De
kerngroep informeert u binnenkort
middels een nieuwsbrief over hun
voortgang. Voorstellen, ideeën,
opvattingen voor en vragen aan de
kerngroep kunt u kenbaar maken via
kerngroep@sportfederatiesoest.nl
Data voor uw cursusagenda.
17 maart 2014 Cursus AED voor
vrijwilligers binnen de sportvereniging
14 april 2014 Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik voor barvrijwilligers
27 mei 2014 Sport in Soest Thema
avond: ‘Wel winnen he?!’ Een sportieve
verenigingscultuur begint bij positief
coachen! voor trainers en coaches
Raadpleeg regelmatig de agenda op de
website van Sport Federatie Soest.
Vragen / opmerkingen?
Neem contact op met de Sport Federatie
Soest mail info@sportfederatiesoest.nl
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