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Jaarlijkse vergadering. 
 
Op maandag 30 juni 2014 organiseert 
het bestuur van de Sport Federatie Soest 
de jaarlijkse ledenvergadering. In deze 
vergadering legt het bestuur 
verantwoording af over het gevoerde 
(financiële) beleid en organiseert het 
bestuursverkiezingen. 
 

Met een paar weken hebben de 
aangesloten verenigingen de officiële 
uitnodiging en de agenda in hun bezit.  

Noteer vast 30 juni in de agenda. 

 
Wisseling van wethouder. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen en de 
vorming van een nieuw college is er een 
nieuwe wethouder bewegen. Mevrouw 
Pijnenborg neemt de portefeuille van 
mevrouw Van Berkel over. 

Op korte termijn verwacht het bestuur 
van de Sport Federatie Soest kennis te 
maken met mevrouw Pijnenborg. 

 
Kerngroep Sport. 

In opdracht van de ledenvergadering van 
de Sport Federatie Soest is de Kerngroep 
Sport sinds februari 2014 aan de slag. 
Het gaat om bezuinigingsvoorstellen en 
een voorstel om tot een ander 
tariefsysteem te komen. 
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Op maandag 12 mei organiseerde de 
Kerngroep Sport een 
informatiebijeenkomst. In deze goed 
bezochte bijeenkomst werd inzicht 
gegeven in de bevindingen van het 
onderzoek naar de cijfers van de 
gemeente. Ook werd gesproken over 
modellen om tot een nieuw 
tariefsysteem te komen. 

Al met al een interessante bijeenkomst. 

Binnenkort zullen bijeenkomsten met 
binnensport en buitensportverenigingen 
plaatsvinden. Let op de Nieuwsbrief van 
de Kerngroep Sport en/of onze site. 

 

Masterclass “Wel winnen”. 

 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 27 mei 
en wordt zeer aanbevolen. Meer 
informatie op onze site. 

 

Nieuwsbrief no. 50. 

Alweer de 50ste Nieuwsbrief van de 
Sport Federatie Soest. Toch een aantal 
om eventjes stil bij te staan.  

In 2009 ging het bestuur van de Sport 
Federatie Soest van start met op deze 
wijze nieuws onder de aandacht van 
sportbestuurders te brengen. 

De Nieuwsbrief is niet alleen bestemd 
voor de sportbestuurders, de brief gaat 
ook naar de politiek en de media. 

Uit de reacties die regelmatig worden 
ontvangen weten we dat de Nieuwsbrief 
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goed wordt gelezen. Dit bestuur wil er 
dan ook zeker mee doorgaan. Op naar 
de 100 ! 

 

Drank- en horecawetgeving. 

Dinsdagmiddag 28 mei organiseert de 
gemeente de volgende bijeenkomst 
over. Het bestuur van de Sport Federatie 
Soest benadrukt het belang van 
aanwezigheid bij deze bijeenkomst. 

Daar waar de politiek wil dat de 
sportverenigingen meer eigen inkomsten 
genereren is het ook de politiek die een 
goede exploitatie van  moeilijk maakt. 

Op de 28ste dus naar het gemeentehuis. 
Laat je horen!  

Overige activiteiten. 

Samen met de combinatiefunctionarissen 
vereniging worden 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?   

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.

 

Paul Lemmen Fietstocht. 

Het huidige organisatiecomité wil de 
fietstocht verder uitbouwen tot een 
jaarlijks evenement. Zij kan daarbij 
verdere ondersteuning zeker gebruiken. 
Mocht je belangstelling hebben laat het 
weten via info@sportfederatiesoest.nl. 
Ook voor informatie kun je daar terecht. 

 

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.
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