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email: secretaris@sportfederatiesoest.nl 

website: www.sportfederatiesoest.nl  

Postadres: Evenaar 11  

  3763 ZG Soest. 

 

Laatste Nieuwsbrief 2016 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief voor 

het jaar 2016. Een jaar waarin binnen de 

gemeente diverse besluiten zijn 

genomen over investeringen in 

sportaccommodaties.Een jaar waarin ook 

de samenwerking tussen de 

SportFederatie Soest en de gemeente 

Soest een formeel karakter heeft 

gekregen door ondertekening van een 

convenant waarin de rol van de SFS als 

belangenbehartiger van de sport is 

geformuleerd.  

 

Voor de zomervakantie heeft de 

gemeenteraad een besluit genomen over 

de visie Binnensportaccommodaties, 

waaronder het bouwen van een nieuwe 

Sporthal in Overhees en het afstoten van 

sportzaal Di Lasso, Sporthal Beukendal 

en de sportzaal aan de Paulus 

Potterlaan. Dit alles vanuit de 

implementatie van de 

bezuinigingsvoorstellen sport. 

 

Met het vaststellen van de 

Programmabegroting 2017-2021 is de 

gemeenteraad akkoord gegaan met 

diverse investeringen in de 

buitensportaccommodaties en wellicht 

nog belangrijker het treffen van 

voorzieningen om de bestaande 

sportaccommodaties aan de eind van 

hun technische levensduur te kunnen 

vervangen. 
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In het jaar 2016 hebben enkele (oud-) 

Soester sporters prima prestaties 

geleverd op de Olympische en 

Paralympische Spelen in Rio, t.w. Sharon 

van Rouwendaal en Joleen Hakker. 

Ondanks het feit dat Soest geen 

Topsportbeleid voert is er voor 

sporttalenten een voldoende basis en 

mogelijkheid om te kunnen presteren. 

 

We kunnen dus terug kijken op een 

succesvol jaar voor de sport in Soest. 

 

Convenant Gemeente Soest met SFS 

Op 16 september 2016 is het Convenant 

Werkafspraken 2016 – 2020 

ondertekend door wethouder Pijnenborg 

en het bestuur van de SFS. In dit 

convenant zijn afspraken gemaakt over 

een geformaliseerd en regulier overleg 

tussen enerzijds de wethouder Sport en 

het bestuur van de SFS, als ook is de 

adviesrol van de SFS beschreven en 

uitgewerkt. Daarmee heeft de SFS ook 

een formele status als 

belangenbehartiger van de bij haar 

aangesloten sportverenigingen en 

indirect voor alle sporters in Soest. 

 

In het kader van de 

bezuinigingstaakstelling sport is er al een 

intensief overleg ontstaan tussen de 

gemeente Soest en de SFS, waarbij het 

bestuur van de SFS maar ook de leden 

van de SFS constateren dat dit overleg 

zeer vruchtbaar is en er veel bereikt is 

op het gebied van een meerjarenbeleid 

rondom de gemeentelijke 

sportaccommodaties met daarbij meer 

transparantie in (geplande) uitgaven en 

ontvangsten. 
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Businessplan nieuwe sporthal 

Overhees 

In het afgelopen half jaar is een start 

gemaakt met het opstellen van een 

Businessplan voor een nieuwe sporthal in 

Overhees. Voor de buurt werd in 

november een informatieavond 

georganiseerd. Tijdens deze avond 

werden er door bezoekers nogal wat 

zorgen geuit over de extra 

verkeersstromen, de 

parkeerproblematiek als ook de 

aanwezigheid van een sportkantine. 

De gemeente heeft daarnaast het 

initiatief genomen om in aanwezigheid 

van de SFS als procesbegeleider met de 

verenigingen die een thuisbasis hebben 

in Beukendal en Di Lasso na te gaan 

welke wensen er zijn ten aanzien van het 

gebruik van de toekomstige 

accommodaties in Soest. Op basis 

hiervan zijn voorstellen uitgewerkt waar 

de verschillende verenigingen een 

thuisbasis zouden kunnen krijgen. Begin 

januari wordt dit overleg vervolgd en zijn 

ook de andere binnensportverenigingen 

uitgenodigd voor een gesprek met de 

gemeente waarin de plannen worden 

gepresenteerd alvorens ze onderdeel 

worden van het businessplan. 

De inventarisatie heeft zoals te 

verwachten was wel verschillende 

knelpunten opgeleverd waarvoor 

gezamenlijk naar een oplossing wordt 

gezocht. 

 

Investeringen in 

buitensportaccommodaties 

Zoals eerder aangegeven heeft de 

gemeenteraad bijna unaniem (alleen 

DSN stemde niet in) ingestemd met 

investeringen in de 

buitensportaccommodaties. Daarmee 

krijgt vv VVZ’49 een nieuwe kleedkamer 

en SO Soest een extra kunstgrasveld. 

Tevens wordt er een onderzoek gestart 

naar de mogelijkheden voor nieuwe 

accommodaties voor vv Hees en vv SEC. 

De gemeente heeft in haar plannen 

voorgesteld deze accommodatie voor 

beide verenigingen te realiseren op het 

sportcomplex aan de Verlengde Oude 

Utrechtseweg. Op een nadrukkelijk 

verzoek van vv SEC worden ook andere 

door hen voorgestelde alternatieven in 

dit onderzoek meegenomen. 

Inmiddels is vv SEC door de gemeente 

Soest gevraagd haar 

alternatief/alternatieven ter bespreking 

in te brengen. Begin januari 2017 zal 

e.e.a. een vervolg krijgen. 

 

Gebruiks-/huurovereenkomsten 

sportaccommodaties 

In de loop van het jaar hebben als eerste 

de binnensportverenigingen een 

huurovereenkomst ontvangen van de 

gemeente. Net voor de Kerstdagen 

hebben ook de buitensportverenigingen 

de gebruiks- en huurovereenkomsten in 

concept toegestuurd gekregen. Deze 

gebruiksovereenkomsten zijn gebaseerd 

op de uitkomsten van het overleg dat 

eerder tussen gemeente en SFS heeft 

plaats gevonden en waarvan de 

resultaten in de ALV van de SFS in 2015 

zijn besproken. 

Voor de buitensportaccommodaties geldt 

dat de Belastingdienst nog een definitief 

oordeel moet afgegeven. Dit laat in de 

praktijk nogal lang op zich wachten, 

vandaar dat er toch is gekozen om 

concepten met verenigingsspecifieke 

informatie te verspreiden. 

 

Sportiviteit en respect 

Vanuit het project “Wij zijn Soest” zijn in 

de week van respect diverse 

bijeenkomsten georganiseerd in de 

gemeente Soest. Een van de 

bijeenkomsten (op 8 november) betrof 

een dialoog over sport welke werd 

gehouden in de kantine van hsv De 

Knickerbockers, waarbij aan tafel hadden 

plaats genomen een sponsor, 

bestuurders, trainers, scheidsrechters en 

sporters. Onder leiding van wethouder 

Sport, mevrouw Janne Pijnenburg, werd 

gesproken over sportiviteit en respect. 

Vanuit de praktijk werd duidelijk dat er 

veel mogelijkheden zijn om binnen de 

sportverenigingen activiteiten uit te 

zetten om “respect” niet alleen 

bespreekbaar te maken maar ook in het 

beoefenen van de sport zelf een plaats te 

geven. Dat vraagt wel veel energie en 

aandacht vanuit de verenigingsbesturen. 

Het zal zeker in de komende periode een 

onderwerp zijn dat meer aandacht 

verdiend en dan vooral een structurele 

plaats zou moeten krijgen in het 

verenigingsbeleid. 
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Buurtsportcoaches 

In de maand september is een 

daadwerkelijke start gemaakt met het 

aanstellen van verschillende 

buurtsportcoaches in Soest. 

Een van de aandachtspunten voor de 

komende tijd lijkt een actievere 

betrokkenheid van de sportverenigingen 

in Soest te zijn. Vooralsnog richten de 

buurtsportcoaches vanuit hun aanstelling 

bij een diversiteit aan organisaties en 

instellingen in Soest op het activeren van 

inwoners om meer te bewegen, c.q. aan 

sport te doen.  

Voor meer informatie: Robbert Jaspers, 

kwartiermaker Buurtsportcoaches 

gemeente Soest (r.jaspers@soest.nl).  

 

RIVM: “Sporten op kunstgrasvelden 

is veilig” 

 

Naar aanleiding van een uitzending van 

Zembla is er de afgelopen maanden veel 

commotie ontstaan rondom de veiligheid 

van het spelen op met rubbergranulaat 

korrels ingestrooide kunstgrasvelden.  

Het RIVM heeft de afgelopen tijd op 

verzoek van de Minister van Sport 

uitgebreid onderzoek gedaan naar het 

sporten op kunstgras met deze korrels 

en de eventuele risico’s daarvan voor de 

gezondheid van de gebruikers.  

Zij stelt dat het sporten op kunstgras 

met deze rubberkorrels veilig is. In de 

rubberkorrels zitten wel veel 

verschillende stoffen, maar tijdens het 

spelen komen er slechts heel kleine 

hoeveelheden van die stoffen vrij. 

Hierdoor is het schadelijke effect op de 

gezondheid praktisch verwaarloosbaar.  

 

In de gemeente Soest zijn drie 

kunstgrasvoetbalvelden met 

rubbergranulaatkorrels. Gezien de 

uitkomsten van het RIVM-onderzoek 

kunnen de verenigingen deze velden 

gewoon blijven gebruiken. Wel gaat de 

gemeente Soest in gesprek met 

voetbalverenigingen en de 

gemeenteraad over de toekomst. 

Houden we de rubberkorrels of gaan we 

over op alternatieven wanneer een veld 

vervangen moet worden of bij het 

aanleggen van een nieuw kunstgrasveld?  

 

Voor meer informatie over het onderzoek 

en een overzicht van de belangrijkste 

vragen zie de website van het RIVM of 

bel het informatiepunt van het RIVM via 
0800-0480. 

Vragen/reacties ? 

Mail naar info@sportfederatiesoest.nl 

met alle vragen en/of opmerkingen. 

 

Het bestuur van de Sport Federatie 

Soest wenst u allen 

gezellige feestdagen toe en 

weer een sportief 2017. 
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