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ALV OP 2 DECEMBER 2014
De eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering is vastgesteld op
dinsdagavond 2 december a.s.
Voornaamste agendapunten zijn:
- Terugblik op besluitvormingsproces
gemeenteraad Soest rondom de
taakstelling sport en de voorstellen in
de Eindrapportage Kerngroep
Sportvisie;
- Bespreking inzet vanuit de sport bij
de implementatie van de voorstellen
in de Eindrapportage en mandatering
van inbreng via de SportFederatie
Soest.
- Vaststellen van de begroting 2015
van de SportFederatie Soest.
De Algemene Ledenvergadering wordt
gehouden ….

SPORTGALA JANUARI 2015
GEANNULEERD
Afgelopen week zijn de
sportverenigingen geïnformeerd dat het
voor eind januari 2015 geplande
Sportgala is geannuleerd. Voornaamste
redenen zijn het feit dat het Sportgala na
10 keer een nieuwe opzet zou moeten
krijgen. Het (oude) bestuur en de
organisatie van het Sportgala hadden
een nieuwe aanpak voorgesteld op basis
van een uitgebreide evaluatie. Na een
discussie binnen het huidige bestuur met
de organisatoren is mede gezien de vele
werkzaamheden rondom de taakstelling
sport besloten het Sportgala 2015 te
annuleren. Begin volgend jaar zal met de
sportverenigingen en andere partijen een
nieuwe opzet van het Soester Sportgala
worden uitgewerkt.

NALEVING DRANK EN HORECAWET
Op dinsdagavond 18 november om
19.00 uur worden in het gemeentehuis
door de heer R. Roodbeen, bureau
Nuchter, de resultaten gepresenteerd
van het onderzoek naar de naleving van
de Drank en Horecawet op het gebied
van de verkoop van alcohol aan jongeren
onder de 18 jaar.
Dit onderzoek is uitgevoerd bij de
alcoholverstrekkers: horeca,
sportkantines , supermarkten, slijterijen
en cafetaria’s.
Alle sportverenigingen zijn door de
gemeente voor deze presentatie
uitgenodigd en een dialoog over de
verbetering van de naleving.

WIJZIGING DRANK- EN HORECAWET
In Soest maakt de Drank en Horecawet
deel uit van de APV. Dit specifieke
onderdeel staat geagendeerd voor de
raadsvergadering op 20 november. Na
de voorstellen die op 6 oktober zijn
besproken in de Ronde hebben er vanuit
de sport gesprekken plaats gevonden
met de horeca. Deze gesprekken hebben
geleid tot nadere afspraken over de
schenkmogelijkheden in de
paracommercie, c.q. sportkantines. Via
een amendement zullen deze afspraken
worden voorgelegd om het voorstel
artikel in de APV aan te passen.
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DINSDAG 9 DECEMBER: THEMAAVOND
“De toekomst van mijn
sportvereniging in Soest”
De combinatiefunctionarissen Sport
organiseert tezamen met de
SportFederatie Soest op dinsdagavond 9
december van 20.00 – 21.15 uur een
thema-avond over de toekomst van de
sportverenigingen in Soest. In diverse
publicaties in de afgelopen weken is
aangegeven dat de sport het moeilijk
krijgt door de beperktere financiële steun
vanuit de overheid. Hoe kun je daarop
als vereniging inspelen om een gezonde
vereniging te blijven voor sportend
Soest.
Nadere informatie is terug te vinden op
de website www.sportfederatiesoest.nl.
Aanmelden kan bij Estam@sro.nl.
De avond wordt gehouden in de kantine
van de Knickerbockers aan de Bosstraat.
De organisatie hoopt dat deze
accommodatie te klein zal zijn voor het
aantal belangstellenden.
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl
met alle vragen en/of opmerkingen.
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