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email: secretaris@sportfederatiesoest.nl
website: www.sportfederatiesoest.nl
Postadres:
Clauslaan 15
3761 CX Soest

Jaarlijkse vergadering.
In tegenstelling tot eerdere berichten
vindt de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering van de Sport Federatie
Soest plaats op maandag 30 juni 2014.
De agenda voor deze vergadering wordt
tijdig toegezonden aan alle leden.
Kerngroep Sportvisie.
Vorige week verscheen de tweede
nieuwsbrief van de Kerngroep.
Aanbevolen lectuur!
Maandag 12 mei 2014 organiseert de
Kerngroep een bijeenkomst waarin
inzicht wordt gegeven in de cijfers zoals
deze door de Kerngroep boven tafel zijn
gehaald. Een bijeenkomst die niet te
missen is! De uitnodiging van de
Kerngroep komt er aan.
De nog te ontwikkelen eindrapportage
van de Kerngroep Sportvisie gaat alle
verenigingen in de gemeente Soest aan.
Mede daarom is het van belang om elke
mogelijkheid te benutten informatie te
krijgen en invloed uit te oefenen.
Samenwerking.
Verenigingen worden regelmatig
bestookt met informatie over (lokale)
activiteiten. Soms overlappen activiteiten
elkaar, ze sluiten niet aan of zijn soms
zelfs op een gelijk tijdstip. Daarom zoekt
het bestuur van de Sport Federatie Soest
altijd naar samenwerking en
afstemming.
Om het verenigingsbesturen
gemakkelijker te maken streeft de Sport
Federatie Soest naar een gezamenlijk en
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op elkaar afgestemd aanbod van
activiteiten voor sportverenigingen.
Het is gelukt om duidelijke afspraken te
maken met de gemeente en de
combinatiefunctionarissen. Deze
samenwerking krijgt gestalte door één
planning op te stellen en gebruik te
maken van elkaars publicatiemogelijkheden.
Succesvolle activiteiten.
Op 17 maart werd er een AED
bijeenkomst gehouden en 14 april ging
het over de IVA. Beide bijeenkomsten
waren geslaagd. De deelnemers hebben
hun kunde vergroot en een certificaat
ontvangen.
Masterclass “Wel winnen”.
Binnenkort krijgen alle leden van de
Sport Federatie Soest een uitnodiging
voor een masterclass “wel winnen”. Een
masterclass die verzorgd wordt door
Ewald van Kouwen. De bijeenkomst vindt
plaats op 25 mei en wordt zeer
aanbevolen. Een uitnodiging volgt
binnenkort.
Overige activiteiten.
In samenwerking met de
combinatiefunctionarissen vereniging
worden na de zomer de volgende
activiteiten uitgevoerd.
Op 25 september wordt er een
bijeenkomst georganiseerd waarbij het
gaat over maatschappelijke
betrokkenheid. Dat is een kreet waar de
politiek het vaak over heeft. Wat
betekent dat, en hoe doe je dat?
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Op 9 december komt er een bijeenkomst
voor sportbestuurders met als ondertitel
”Hoe zet ik mijn vereniging op de kaart”.
Daar gaat het over P.R. en over
netwerken en lobbyen.
Drank en Horecawet
In het kader van de inwerkingtreding
van de Drank- en Horecawet per 1
januari 2013 en de aanpassingen van de
leeftijdsgrenzen per 1 januari 2014 dient
de gemeente per 1 juli a.s. een
preventie- en handhavingplan op te
stellen. Daarnaast is er een verplichting
tot het opstellen van een verordening
paracommercie, die B&W graag in de
raadsvergadering van 18 september a.s.
vastgesteld zou willen zien.

Bestuursversterking.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest kan wel wat nieuwe leden
gebruiken. Belangstelling? Bel eens met
de voorzitter, Hans Moerman (06-4592
7462). Informeren kan altijd vrijblijvend.
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl
met alle vragen en/of opmerkingen.

Donderdag 17 april was er op het
gemeentehuis overleg over dit
onderwerp. Burgemeester Metz gaf een
toelichting op het in de komende
maanden af te leggen proces.
Iedere sportvereniging die omzet
genereert uit het verkopen van alcohol
wordt nadrukkelijk opgeroepen mee te
denken over wat er in de verordening
komt te staan. B&W zelf heeft dit
onderwerp voor 16 juni a.s. op de
agenda staan. Sportbestuurders krijgen
gezien de strakke planning vóór die tijd
nog één keer de gelegenheid om
hierover mee te praten. Begin mei is er
nogmaals overleg op het gemeentehuis.
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