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1 NIEUWSBRIEF IN 2015
Dit is pas de eerste Nieuwsbrief van de Sport
Federatie Soest die in 2015 verschijnt.
Alle energie is het afgelopen halfjaar uitgegaan
naar het project implementatie bezuinigingen
Sport van de gemeente Soest, waarin de SFS en
haar leden participeren.
Zoals ook op de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van de SFS op 17 juni jl.
aangegeven is er natuurlijk veel meer gebeurd.
Voor een uitgebreide terugblik op het afgelopen
verenigingsjaar 1 mei 2014 tm 30 april 2015
verwijzen wij u naar de website
www.sportfederatiesoest.nl. Het Jaarverslag
2014/2015 is daarop terug te vinden.
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over een
aantal actuele zaken. De intentie is na de
zomervakantie weer wat meer regulier een
Nieuwsbrief uit te brengen.
Wij wensen u allen een goede vakantie toe, zodat
u het nieuwe seizoen met frisse energie weer kunt
opstarten. Ook de komende tijd wordt weer veel
van de sportbestuurders verwacht zeker op het
gebied van het blijven streven en inzetten voor
“financieel ook gezonde verenigingen”. Wij hebben
daar als bestuur van de SFS alle vertrouwen in.
Met vriendelijke groet,
René van Hal, Voorzitter

ALV 17 juni 2015
Op 17 juni jl. vond onze reguliere jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering plaats in het
clubgebouw van vv SEC. Vanaf deze plek nogmaals
dank voor de genoten gastvrijheid.
Tijdens de vergadering is allereerst stil gestaan bij
het wel en wee van de Sport Federatie. De leden
hebben ingestemd met het bestuursbeleid en de
verantwoording daarvan.
Langere tijd is stil gestaan bij de toekomst van het
jaarlijkse Sportgala. Ons bestuurslid Arnout Appelo
presenteerde de resultaten van de onder de
sportverenigingen uitgevoerde enquête en de
conclusies die je daaruit kunt trekken. Besloten is
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tot het instellen van een werkgroep met
vertegenwoordigers vanuit de verenigingen die
nadere voorstellen gaat uitwerken binnen de
tijdens de ALV afgesproken kaders.
Een groot deel van de ALV werd ook besteed aan
de voortgang van het project implementatie
bezuinigingen sport in Soest. Op 2 onderdelen is
uitgebreider met de leden gesproken, t.w. over de
standaard gebruiksovereenkomsten voor de
binnen- en buitensport, als ook de eventuele
oprichting van een Beheersstichting voor de sport,
die met name het beheer van de gemeentelijke
sportaccommodaties zou moeten gaan uitvoeren.
De resultaten van de uitgebreide discussie is
ingebracht in de Stuurgroep van het project.
Wat betreft de inhoud van de discussie en de
besluitvorming wordt verwezen naar het inmiddels
onder de sportverenigingen verspreide verslag van
deze ALV.
Tijdens de bespreking en de discussie in de ALV is
veel gesproken over de staat van onderhoud van
de accommodaties, het zgn. achterstallig
onderhoud en het meerjaren onderhouds- en
investeringsprogramma en de actieve
betrokkenheid van de sport daarbij. Veel
verenigingen baart dit zorgen omdat in de
afgelopen jaren naar hun mening te weinig is
geïnvesteerd en aan onderhoud is uitgevoerd en
de tarieven juist een relatie hebben gekregen met
de vervangingswaarde. De gebruiksovereenkomsten gaan bovendien uit van het feit
dat de sportaccommodaties voldoen aan de
NOC/NSF-normen. Hiermee werden de zorgen
zoals al in de eindrapportage van de Kerngroep
waren opgenomen herbevestigd en zeker ook een
onderwerp van gesprek zullen zijn bij het
ondertekenen van de nieuwe
gebruiksovereenkomsten.

Project implementatie voorstellen bezuinigingen
Sport Soest
Op 8 juli verscheen een Nieuwsbrief vanuit de
Stuurgroep Sport waarin zowel de raad als de bij
de SFS aangesloten sportverenigingen worden
geïnformeerd over de laatste stand van zaken
rondom de implementatie van de door de
Kerngroep opgestelde voorstellen om de
bezuinigingen op de uitgaven sport te realiseren.
Deze Nieuwsbrief is op zaterdag 11 juli jl. verspreid
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onder de besturen van de bij de SFS aangesloten
sportverenigingen.
De uitwerkingsvoorstellen zullen in september
2015 worden besproken met de leden van de
gemeenteraad waarna de raad een definitief
besluit zal nemen.

opleidingen, bijzondere bijeenkomsten voor de
sport etc.
De website is onderdeel van de activiteiten van
onze combinatiefunctionaris in Soest, Gerald
Kountil. Hij verzorgt ook de Nieuwsbrief die de
sportverenigingen regulier toegestuurd krijgen.

Zaalruimteverdeling seizoen 2015/2016
In de afgelopen periode is de procedure rondom
de zaalruimteverdeling seizoen 2015/2016
opgestart. De verschillende verenigingen hebben
hun wensen kenbaar gemaakt voor het aantal uren
en de tijd waarop ze gebruik willen maken van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Wat opvalt is dat bij de aanvraag onvoldoende
merkbaar is van het voorstel dat een 2-tal sportaccommodaties (Paulus Potter en Willaert) vanaf
het nieuwe seizoen niet meer beschikbaar is voor
de sport om daarmee de bezuinigingen sport te
realiseren. In dezelfde voorstellen was ook
rekening gehouden met een efficiënter gebruik van
de sportaccommodaties door de verenigingen
welke zich zou moeten uiten in het aanvragen van
minder uren vanaf het nieuwe seizoen. Uit de
aanvragen blijkt dat het aantal uren dat wordt
aangevraagd niet aansluit bij de inventarisatie die
door de Kerngroep Sportvisie eerder is uitgevoerd
en welke in de ALV van september 2014 zijn
bevestigd door in te stemmen met haar
voorstellen.
In de komende weken zullen na een analyse en een
terugkoppeling van de bespreking op 7 juli met de
sportverenigingen nadere afspraken worden
gemaakt over de daadwerkelijke toedeling van de
zaalruimte.

Veiligheid in en rondom Sportaccommodaties
De afgelopen maanden is er veel over overlast in
Soest de pers verschenen. Als sport hebben we
hier ook op verschillende manieren mee te maken
gekregen, zoals in Sportboulevard De Eng waar
enkele jongens meisjes lastig vielen en daarnaast
vernielingen en intimidatie rondom de Sportzaal
aan de Smitsweg. Dit heeft geleid tot een
burgerinitiatief om dit door alertheid en inzet van
betrokken inwoners terug te dringen.
Dit naast de extra aandacht die er al vanuit de
Openbare Orde was. Op 24 juni is er een
bijeenkomst georganiseerd in Sportboulevard De
Eng waarbij ook de SFS aanwezig is geweest. Daar
heeft een eerste gedachtenwisseling plaats
gevonden over deze problematiek en welke acties
wellicht mogelijk zijn.
Via de SFS waren alle sportverenigingen
geïnformeerd over deze avond en waren ook
uitgenodigd om aanwezig te zijn.
De SFS zal als een intermediair richting de
sportverenigingen optreden in de komende
periode.
Wij gaan ervan uit dat alle sportverenigingen al
aandacht hebben voor deze problematiek als ook
voor het voorkomen van schade door vernielingen
en inbraak in onze sportaccommodaties.

Website Sport in Soest
Sinds enkele maanden is er een nieuwe website in
de lucht www.sportinsoest.nl, waarin een veelheid
aan informatie is terug te vinden over de vele
sportieve activiteiten in Soest.
De website is op een bijzondere manier gekoppeld
aan de website van de SFS.
De website wordt ondersteund door een
Facebook-account. Op de website is naast
informatie over de diverse sportieve prestaties,
ook informatie beschikbaar over cursussen,
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Drank en Horecawet
Sinds 1 januari 2015 is de aangepaste APV wat
betreft het onderdeel Drank- en Horecawet
ingevoerd en de verenigingen zullen worden
gecontroleerd op de naleving ervan.
De APV beperkt de mogelijkheden om de kantines
te benutten, omdat deze worden gezien als
paracommerciële instellingen. Voor maximaal 10x
per jaar kan de burgemeester toestemming
worden gevraagd om een speciale activiteit te
organiseren. Van verschillende verenigingen
worden signalen ontvangen dat in de praktijk toch
knelpunten bestaan. Gezien de afspraak dat er
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eind van dit jaar een eerste evaluatie plaats vindt,
worden de sportverenigingen gevraagd hun
knelpunten met de SFS te delen, zodat deze in de
evaluatie kunnen worden ingebracht.

Sportuitwisseling Soest - Soest
Afgelopen 13 juni vond wederom de
sportuitwisseling tussen Soest NL en Soest D
plaats. Onder de naam Treff Soest-Soest voor de
eerste keer in een geheel nieuw jasje en onderdeel
van een bredere uitwisseling met onze Duitse
zusterstad. Naast de sport was er deze keer ook
een programma voor cultuur, kunst en school.
Voor de sport was gekozen voor een eendaagse
uitwisseling met een vol en effectief programma,
afgesloten met een gezamenlijke bbq met DJ.
Alhoewel de omvang van de sport- uitwisseling (in
lijn met de afgelopen edities) ook nu weer relatief
beperkt bleef (150 deelnemers), zijn de reacties
van zowel de sporters, begeleiders als "officials" uit
Nl en D uitermate positief geweest. Met 3
deelnemende sporten; Voetbal (SEC, Vliegdorp,
VVZ), Hockey en Volleybal hebben in totaal 5
verenigingen uit Soest NL actief deelgenomen.
Vanaf deze plaats nogmaals dank aan MHC Soest
en VVZ'49 voor de gastvrije ontvangst op hun
complexen.
Grootste hindernis voor meer deelnemers liggen in
het moeilijk afstemmen van "beschikbare leeftijd
categorieën" en het buiten het seizoen vallen van
de uitwisseling. Voor andere sporten zijn de
competitie verplichtingen juist net weer begonnen.
De afstemming vergt veel tijd en aandacht. Voor de
volgende editie in mei/juni 2017 wanneer wij in
Duitsland worden verwacht, zullen we bij aanvang
van het seizoen 2016/2017 reeds uw aandacht
vragen voor deelname. Met uw hulp rekenen we
dan op een bredere afvaardiging.

Participatie
Op woensdag 1 juli werd in het gemeentehuis
Soest een bijeenkomst georganiseerd over
participatie van de inwoners in onze gemeenschap.
De bijeenkomst was georganiseerd door Stichting
Meewerken Eemland en WijkAdvies.
Veranderende wetten en bezuinigingen betekenen
dat de gemeente meer verantwoordelijkheid bij
inwoners legt. Op allerlei wijze manieren ontstaan
initiatieven om binnen het sociaal domein de
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vaardigheden van inwoners te verbeteren en te
benutten bij de vele taken die moeten worden
uitgevoerd. Allemaal met als doel dat inwoners aan
deze ontwikkelingen invulling willen geven
waarmee wordt bereikt dat iedereen in Soest weer
“mee” kan doen.
Ook de SFS was namens de sport voor deze
bijeenkomst uitgenodigd. Waar de
sportverenigingen hun voordeel uit zouden
moeten kunnen halen is de werving en inzet van
vrijwilligers binnen de verenigingen, zowel op
bestuurlijk als op uitvoerend niveau.
Een van de organisaties die daarbij een rol speelt is
in Soest Balans en dan met name met het Bureau
Vrijwilligerswerk, die ook de
Vrijwilligersvacaturebank beheert..
De SFS zal als een intermediair de aangesloten
sportverenigingen kunnen informeren over
bijzondere ontwikkelingen en contacten kunnen
voorstellen.
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl met alle
vragen en/of opmerkingen.

