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LAATSTE NIEUWSBRIEF IN 2014 

In het afgelopen jaar 2014 bent u via 

onze Nieuwsbrief vele malen op de 

hoogte gehouden over ontwikkelingen op 

het gebied van de sport in Soest. 

Het is een turbulent jaar geweest, waarin 

de sportvereniging zich niet alleen 

sportief hebben gemanifesteerd, maar 

ook bestuurlijk de nodige inspanning 

hebben verricht, zowel binnen de 

verenigingen als ook gezamenlijk om 

invulling te geven aan de door de 

gemeente Soest opgelegde bezuiniging 

van een € 0,5 miljoen op de uitgaven 

sport. 

Daarbij is veel werk verzet door een 

ingestelde Kerngroep Sportvisie, die een 

Eindrapportage heeft opgesteld welke op 

25 september is aangeboden aan het 

College van Burgemeester en 

Wethouders. Na een uitgebreide 

discussie is op 6 november jl. besloten 

tot het implementeren van de 

voorstellen die in de Eindrapportage zijn 

opgenomen. Een nieuwe uitdaging 

waarbij we vanuit de sport onze 

verantwoordelijkheid nemen en 

deelnemen in een gezamenlijk met de 

gemeente Soest opgezet project. 

In 2014 is ook een nieuw bestuur van de 

Sport Federatie Soest aangetreden. Zij 

heeft het stokje van het “oude” bestuur 

overgenomen. Het oude bestuur en met 

name ook voorzitter Hans Moerman is 

veel dank verschuldigd voor hun inzet 

voor sportend Soest in de afgelopen 

periode. Zeker de activiteiten rondom de 

gemeentelijke bezuinigingen voor de 

sport hebben de laatste jaren veel inzet 

gevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nieuwsbrief als ook de website was 

het afgelopen jaar een belangrijk 

communicatiemiddel. Dit zal zeker de 

komende jaren worden voortgezet. 

We hopen dat ook 2015 weer een 

sportief jaar gaat worden, waarin we 

onze doelen en uitdagingen kunnen 

waarmaken. 

 

ALV 15 januari 2015 

Op donderdagavond 15 januari 2015 

wordt de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering gehouden.  

Voornaamste agendapunt is de 

bespreking van het projectplan 

“Uitwerking taakstelling sport” als ook de 

invulling vanuit de sport in de diverse 

werkgroepen. 

De laatste versie van het projectplan is 

terug te vinden op de website van de 

SFS. Aan de opdrachtformulering van de 

werkgroepen wordt thans gewerkt. Deze 

zal met de agenda voor de ALV worden 

meegestuurd aan de sportverenigingen. 

 

 

Nieuwe huursystematiek per 1-1-

2015 

Vanaf 1 januari 2015 is het bestaande 

passe-partoutsysteem voor het gebruik 

van (sport)accommodaties vervallen. 

Hiervoor in de plaats komt een 

huursystematiek welke kan worden 

onderscheiden naar binnensport en 

buitensport. 

Op 23 december jl. heeft de gemeente 

de sportverenigingen hierover nader 

bericht. Een kopie van deze brief is terug 

te vinden op de website van de SFS. 
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Kerngroep Sportvisie genomineerd 

voor de Gouden Oliebol 

De fractie van Groen/Links reikt in 

januari al vele jaren “De Gouden Oliebol” 

uit aan een persoon of 

vrijwilligersorganisatie die het jaar 

ervoor een bijzondere prestatie heeft 

geleverd. Er zijn over 2014 4 

genomineerden. Het publiek kan zijn 

favoriet kenbaar maken door te 

stemmen via website: 

https://soest-

soesterberg.groenlinks.nl/formulieren/go

uden-oliebol-2014. 

De SFS zou het natuurlijk bijzonder 

vieren wanneer de leden van onze 

Kerngroep Sportvisie deze Gouden 

Oliebol uitgereikt krijgen op zaterdag 17 

januari. U wordt dan ook aangemoedigd 

uw stem op hen uit te brengen. Zij 

hebben volgens ons gezien hun 

belangenloze inzet en het uitwerken van 

een breed gedragen voorstel om de 

bezuinigingstaakstelling sport te 

realiseren niet alleen deze nominatie 

verdiend maar ook de prijs. 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar info@sportfederatiesoest.nl 

met alle vragen en/of opmerkingen.
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