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Jaarlijkse algemene vergadering.

Op maandag 30 juni 2014 organiseert 
het bestuur van de Sport Federatie Soest
de jaarlijkse vergadering. In deze 
vergadering legt het bestuur 
verantwoording af over het gevoerde 
(financiële) beleid en organiseert het 
bestuursverkiezingen.
Alle verengingssecretariaten zijn 
inmiddels in het bezit van de agenda en 
de bijlagen.
Tevens zal vanuit de Kerngroep Sport de
meest actuele informatie worden 
verstrekt.
Ook wil het bestuur nadrukkelijk 
afspraken maken over het 
besluitvormingsproces om tot een 
voorstel aan het college te komen.

Van belang derhalve om 30 juni 
aanwezig te zijn in Stayokay aan de 
Bosstraat in Soest.

Kerngroep Sport.

In een goed bezochte bijeenkomst op 12
mei jl. in het gemeentehuis deed de 
Kerngroep de stand van zaken uit de 
doeken aan alle aanwezigen uit het 
sportveld van Soest en Soesterberg.
De ledenvergadering van 30 juni wordt 
ook gebruikt om de aanwezigen bij te 
praten. Kortom, wat is de stand van 
zaken!
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Bezuinigingsvoorstel.

De raad van de gemeente Soest besloot 
in september 2013  de  sport  een 
korting op te leggen van € 500.000 met 
ingang van 1 januari 2015. Tevens zal 
per jaar € 200.000 gebruikt gaan worden
voor het opheffen van achterstallig 
onderhoud.
In de raadsvergadering van 12 januari 
2014 is besloten op initiatief van de 
Soester sport zelf met voorstellen te 
komen.

Dit voorstel wordt ontwikkeld door de 
Kerngroep sport en dient door de Sport 
Federatie Soest in de loop van augustus 
2014 aangeboden te worden aan het 
college.

Om er voor te zorgen dat, ondanks de 
zomermaanden, alle verenigingen 
kunnen mee besluiten over het voorstel, 
worden er op 30 juni tijdens de 
ledenvergadering van de Sport Federatie
Soest voorstellen gedaan voor een 
verdere planning en op welke momenten
er besluiten worden genomen.

Wees er dus op de 30ste bij om mee te 
praten over het verdere traject van 
besluitvorming. Het gaat alle 
sportverenigingen in de gemeente aan!
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Masterclass “Wel winnen”.

Op 27 mei was er de masterclass over 
positief coachen verzorgd door Ewald 
van Kouwen. Met ruim 40 deelnemers 
was er grote belangstelling voor dit 
onderwerp. De aanwezige verenigingen 
zijn uitgenodigd voorstellen te doen die 
kunnen leiden tot een 
ondersteuningsaanbod aan hun 
vereniging. De termijn van inzending is 
inmiddels gesloten. Vóór 1 juli wordt 
bekend welke verenigingen in 
aanmerking komen voor dit 
begeleidingstraject, dat financieel 
mogelijk gemaakt wordt door de 
gemeente.

Drank- en horecawetgeving.

Woensdagmiddag 28 mei organiseerde 
de gemeente een bijeenkomst over de 
nieuwe regelgeving. Ook van de zijde 
van de sport was er vertegenwoordiging.

De gemeente gaat nu aan de slag om 
een eerste opzet voor de nieuwe regels 
te maken. Zodra het concept klaar is, zal
dit worden verspreid. Er is nog geen 
duidelijkheid of er vervolgens ruimte en 
tijd zal zijn om hier nog wat van te 
vinden. 

De Sport Federatie Soest benadrukt het 
belang van deze ontwikkeling voor 
menige vereniging. Het gaat om de 
exploitatie van uw kantine. 

Meiden welkom !

Woensdag 25 juni 2014 is het zover: 
Only Girlz Allowed! Al jarenlang een 
succes in Amersfoort en nu gaat het ook 
in Soest plaatsvinden. Zorg dat je er bij 
bent. 
Een gezellige en sportieve middag voor 
alleen meiden van 8-12 jaar in Sporthal 
Beukendal. Flink zweten tijdens een 
clinic handbal, streetzumba, tafeltennis 
of basketbal. 
De organisatie is in handen van de 
combinatiefunctionarissen

Vragen/reacties ?

Mail naar info@sportfederatiesoest.nl 
voor alle vragen en/of opmerkingen.
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