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email: secretaris@sportfederatiesoest.nl 

website: www.sportfederatiesoest.nl  

Postadres: Koninginnelaan 5  

  3762 DA Soest. 

 

 

Algemene Ledenvergadering  

30 juni 2014 

 

Op maandag 30 juni werd in Stayokay 

de algemene ledenvergadering 

gehouden. De gemaakte verslagen van 

voorgaande vergaderingen en 

bijeenkomsten werden ongewijzigd 

goedgekeurd als ook de financiële 

stukken over 2013. 

Vervolgens is afscheid genomen van de 

aftredende bestuursleden nadat eerder 

de vergadering had ingestemd met de 

benoeming van René van Hal als nieuwe 

voorzitter en de heren Arnout Appelo, 

Jan Mulders en Paul van Scharrenburg 

als bestuurslid. Oud-secretaris Niels van 

Looveren is als adviseur van het bestuur 

van de Sportfederatie Soest benoemd. 

Dit gebeurde nadat elk van de 

kandidaat-bestuursleden zich aan de 

vergadering had voorgesteld en de 

aanwezigen in de gelegenheid waren 

aanvullende vragen te stellen aan de 

kandidaten. 

Nadat de Begroting 2014-2015 was 

vastgesteld kreeg de voorzitter van de 

Kerngroep, Evert ten Kate, uitgebreid 

gelegenheid de stand van zaken rondom 

de aan de Kerngroep verstrekte opdracht 

toe te lichten. Het proces en de wijze 

van afronding werden uitgebreid in beeld 

gebracht. De verenigingen krijgen in de 

komende 2 maanden enkele keren de 

mogelijkheid hun inbreng te leveren op 

de rapportage die begin september aan 

het College en de Raad zal worden 

aangeboden. Ondanks de 

vakantieperiode werd door de aanwezige 

verenigingen toegezegd om actief in het 

proces een bijdrage te blijven leveren. 
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Taakverdeling bestuur 

Het (nieuwe) bestuur van de 

Sportfederatie Soest heeft de volgende 

taakverdeling afgesproken: 

Voorzitter: René van Hal 

Secretaris: Jan Mulders 

Penningmeester: Arnout Appelo 

Lid: Paul van Scharrenburg 

Adviseur: Niels van Looveren 

Op www.sportfederatiesoest.nl zijn hun 

contactgegevens opgenomen. 

 

Ontmoeting Raad 3 juli 2014 

Op donderdagavond 3 juli heeft de 

Kerngroep/Sportfederatie Soest met de 

raadsleden de stand van zaken 

doorgenomen rondom de 

bezuinigingstaakstelling van € 0,5 

miljoen en het voorstel van een nieuwe 

financieringssystematiek. 

De presentatie door Evert ten Kate werd 

door de raadsleden als zeer helder 

ervaren. Verschillende raadsleden 

complimenteerden de leden van de  

Kerngroep met hun inzet en de wijze 

waarop ze zich constructief inzetten om 

de besluitvorming van de Raad invulling 

te geven. Natuurlijk waren er nog een 

aantal vragen om nadere toelichting, die 

zo ver als mogelijk was werden 

beantwoord. Over de inhoud van de 

voorstellen kon Evert ten Kate nog 

weinig concreets melden anders dan dat 

er een aparte financieringssystematiek 

zal worden voorgesteld voor binnen- en 

buitensport.  

De voorgenomen vervolgstappen kregen 

de instemming van de raadsleden, 

waarbij in september een nieuwe 

bijeenkomst tussen sport en raad is 

afgesproken, waarin met name de 

rapportage zal worden besproken. 
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Voornaamste vervolgstappen 

Kerngroep Soest 

Rond 21 juli zal de Kerngroep de 

contouren van het eindrapport 

vastleggen en de clubs de financiële 

voorstellen t.a.v. de huren voorleggen. 

Tot 1 augustus kunnen de clubs 

reageren op de huurvoorstellen. 

Daarna wordt gewerkt aan het schrijven 

van het eindrapport. 

Begin september wordt eindrapport 

verstuurd naar de clubs, waarna in een 

algemene vergadering van de SFS 

mandaat wordt gevraagd om het rapport 

aan de gemeente aan te bieden. 

 

Traject Positief Coachen 

Vorige week hebben Gemeente Soest, 

Sportfederatie Soest en de  

Combinatiefunctionarissen om de tafel 

gezeten. 

Daar is een besluit genomen over welke 

verenigingen per oktober van start zullen 

gaan met het traject Positief Coachen, 

aan de hand van de ingestuurde 

motivatieformulieren. 

De ‘winnende’ verenigingen zijn hiervan 

vorige week al van op de hoogte 

gebracht. 

Het betreft: 

-          SZV Duinkikkers  
-          HSV de Knickerbockers 
-          MHC 
-          ’t Vliegdorp 
-          Vv Hees 
-          KV de Eemvogels 

Komende weken zullen de eerste 

contacten worden gelegd door de 

combinatiefunctionarissen om het traject 

van start te laten gaan. 

 

 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar info@sportfederatiesoest.nl 

met alle vragen en/of opmerkingen.
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