
 

Nieuwsbrief Sport Federatie Soest. No. 52 juli 2014. 

1 

 
 

email: secretaris@sportfederatiesoest.nl 

website: www.sportfederatiesoest.nl  

Postadres: Koninginnelaan 5  
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FACTSHEETS DOOR KERNGROEP 

VERZONDEN AAN 

SPORTVERENIGINGEN 

 

Op dinsdag 22 juli jl. zijn door de 

Kerngroep de Factsheets verzonden naar 

de sportverenigingen zoals eerder 

afgesproken op de ALV van 30 juni jl. 

In deze Factsheet worden voor de 

sportvereniging de gevolgen inzichtelijk 

gemaakt van “nieuwe huursystematiek 

gebruik gemeentelijke 

sportaccommodaties”. De 

huursystematiek en de 

kostenbesparingen zijn de afgelopen 

periode door de Kerngroep ontwikkeld. 

Het is geen eenvoudige opdracht 

gebleken. Maar door intensief overleg 

met de betrokken sportverenigingen en 

een steeds completer inzicht in de 

kosten als onderdeel van de Soester 

sportbegroting is onder leiding van 

voorzitter Evert ten Kate, een voorstel 

uitgewerkt. 

In een toelichting zijn de verschillende 

uitgangspunten en berekeningen 

toegelicht. De verenigingen hebben tot 1 

augustus de tijd om te reageren. Ook 

kunnen zij aanvullende informatie 

opvragen bij de procesmanager Edwin 

van Miltenburg. Beide kan via 

edwin@vmiltenburg.nl. 

Mede op basis van de reacties zal in de 

maand augustus de eindrapportage 

worden opgesteld. De rapportage wordt 

aan de verenigingen toegestuurd en 

besproken in een Ledenvergadering, die 

begin september a.s. zal plaats vinden. 

Het bestuur van SFS is de leden van de 

Kerngroep en allen die vanuit de 

verenigingen hun actieve bijdrage 

hebben verleend bijzonder erkentelijk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief no. 53, juli 2014. 

 

 

Nota Integraal Accommodatiebeleid 

Op 15 juli jl. heeft het College van Soest 

de Nota Integraal Accommodatiebeleid 

gepresenteerd. Het College doet daarin 

voorstellen voor het beheer en eigendom 

van gemeentelijke accommodaties. 

De sportverenigingen die gebruik maken 

van gemeentelijke accommodaties 

hebben een brief ontvangen en kunnen 

via de website van de gemeente Soest 

de bevindingen en uitkomsten van de 

inventarisatie terug lezen 

(www.soest.nl/iac)  

Het College geeft aan dat de voorstellen 

inzake integraal accommodatiebeleid op 

dit moment niet van invloed zijn op het 

traject van de sport gezien de opdracht 

die aan Kerngroep Sport/Sportfederatie 

Soest is verstrekt om te komen tot 

bezuinigingen op het sportbudget van de 

gemeente en de ontwikkeling van een 

nieuwe huursystematiek. 

SFS constateert dat het tijdstip van 

verschijnen van de Nota voor onrust 

heeft gezorgd bij verschillende 

verenigingen. 

SFS volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen 

rondom deze Nota en houdt de vinger 

aan de pols betreffende consequenties 

voor de betrokken sportverenigingen. 
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Thema-avond “Maatschappelijke 

betrokkenheid”op dinsdag 23 

september 

Op dinsdag 23 september 2014 van 

20.00 - 21.15 uur wordt in de kantine 

van de Knickerkockers aan de Bosstraat 

in Soest een thema-avond georganiseerd 

rondom "Maatschappelijke 

betrokkenheid; Masterclass: Hoe werkt 

dat en wat levert het ons op?" Jan-

Willem van der Roest, promovendus aan 

de Universiteit in Utrecht komt dan langs 

om een prikkelende lezing te geven over 

dit spanningsveld vanuit de gedachte dat 

'sportverenigingen per definitie 

maatschappelijk betrokken zijn'. 

Meer informatie treft u aan op de 

website van www.sportfederatiesoest.nl. 

 

Andere activiteiten najaar 2014 

Dit najaar worden voor de 

vrijwilligers/barpersoneel nog 2 avonden 

georganiseerd, t.w. 

Maandag 27 oktober: Instructie 

Verantwoord Alcoholgebruik; en 

Maandag 17 november: EHBO-AED-

avond. 

De uitnodigingen worden binnenkort 

verstuurd, waarna inschrijving mogelijk 

is. 

In het voorjaar zijn gelijksoortige thema-

avonden georganiseerd die beiden het 

maximaal aantal deelnemers kenden. 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar info@sportfederatiesoest.nl 

met alle vragen en/of opmerkingen.
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