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In deze Nieuwsbrief vooral
voortgangsinformatie betreffende actuele
zaken. Vooral in het overleg met de
gemeente Soest zijn tal van
onderwerpen aan de orde.
Toekomstvisie sportaccommodaties
Eind december en begin januari zijn
gesprekken gevoerd met bijna alle
sportverenigingen die gebruik maken
van gemeentelijke sportaccommodaties.
In deze gesprekken die op initiatief van
de gemeente Soest en in aanwezigheid
van een vertegenwoordiger van het
bestuur van de Sportfederatie Soest
werden gehouden, is aan de hand van
een door de sportverenigingen ingevulde
vragenlijst gesproken over beleid van de
vereniging, omvang ledenbestand,
toekomstverwachtingen en natuurlijk de
wensen ten aanzien van het gebruik van
gemeentelijke sportaccommodaties.
De gesprekken zijn onderdeel van het
traject om een toekomstvisie gebruik
sportaccommodaties op te stellen zowel
voor de binnen- als buitensport.
Vanuit de SFS hebben wij de gesprekken
als zeer constructief ervaren en hebben
we volgens ons een goed beeld gekregen
van de wensen op korte maar ook op
wat langere termijn.
Voor zowel de binnen- als de
buitensportaccommodaties wordt een
toekomstvisie opgesteld. Niet alleen de
wensen van de gebruikers maar ook
bezettingsgraden, staat van onderhoud
van een accommodatie, boekwaarden
spelen een rol in de voorstellen die in
opdracht van de gemeenteraad worden
opgesteld.
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Vervolgtraject toekomstvisie
sportaccommodaties
Aan de hand van gemaakte analyses, de
gehouden gesprekken met de
verenigingen en voor de
binnensportaccommodaties ook met het
onderwijs worden toekomstscenario’s
ontwikkeld. Vanuit de SFS zijn we daar
actief bij betrokken.
In de komende weken zullen de
rapportages worden afgerond en ook
voorgelegd aan het College.
Volgens de huidige planning zal op
donderdag 7 april met de gemeenteraad
de rapportage toekomstvisie
binnensportaccommdaties met
voorstellen worden besproken in een
vergadering Samenleving, waarbij een
actieve rol vanuit de sport is voorzien.
Zodra de rapportage openbaar is, zal
deze onder de sportverenigingen worden
verspreid. In een extra ALV in de laatste
week van maart zullen de voorstellen
met de sportverenigingen worden
besproken en zal de inbreng/reactie
vanuit de sport voor 7 april a.s. worden
voorbereid.
De uitwerking met voorstellen voor de
toekomstvisie buitensport vraagt wat
meer tijd. Op dit moment staan nog
aanvullende gesprekken met gepland
met enkele sportverenigingen om
scenario’s af te stemmen. Bespreking en
besluitvorming is nog voor de
zomervakantie voorzien.
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Gebruiksovereenkomsten
sportaccommodaties
De verschillende gebruikers van
gemeentelijke sportaccommodaties
hebben recent een
gebruiksovereenkomst toegezonden
gekregen gebaseerd op de “standaard”overeenkomst die eerder in een ALV is
besproken en toegelicht.
De gemeente Soest heeft nog toegezegd
om een informatiebijeenkomst te
organiseren waarbij inzicht wordt
gegeven op welke wijze in de
gemeentelijke begroting het onderhoud
en investeringen is verwerkt om te
voldoen de staat van onderhoud zoals in
de gebruiksovereenkomst is
omschreven.
Door de werkdrukte rondom de
voorbereiding van de toekomstvisie
gebruik sportaccommodaties is besloten
deze bijeenkomsten door te schuiven
naar de maand april, wanneer ook de
beide toekomstvisies\naar verwachting
beschikbaar zijn.
Dit laat onverlet dat er aandacht is en
blijft voor het reguliere onderhoud. Bij
problemen, storingen e.d. graag contact
met de gemeente Soest opnemen.
Solidariteitsfonds
Na vaststelling van de definitieve
bijdragen en onttrekkingen aan het
Solidariteitsfonds in de ALV van 8
december 2015 is het merendeel van de
bijdragen over 2015 ontvangen. Het
wachten is nog op de bijdragen van drie
verenigingen. Zodra die binnen zijn kan
tot uitkering aan de ontvangende
verenigingen worden overgegaan.
Convenant gemeente Soest met
Sport Federatie Soest
Aan de hand van de afspraken die ook in
onze Algemene Ledenvergadering van 8
december is besproken wordt er op dit
moment gewerkt aan het uitwerken van
een Convenant tussen de gemeente
Soest en de Sport Federatie Soest,
waarin de betrokkenheid van de sport en
de Sport Federatie Soest als
belangenbehartiger van de sport wordt
vastgelegd.
Er wordt gezocht naar een geschikt
moment om dit Convenant in
aanwezigheid van de leden van de SFS
te tekenen. De afspraken die al in de

voorstellen voor de Taakstelling Sport
zijn benoemd worden al wel in praktijk
gebracht in ondermeer het overleg
bestuur SFS met de wethouder Sport, de
deelname aan de Stuurgroep
Taakstelling Sport als ook de wijze
waarop de toekomstvisies
sportaccommodaties worden voorbereid.
Cultuurvisie gemeente Soest 2016 –
2000
Op 15 februari jl. is in Idea op initiatief
van de wethouder Cultuur, Peter vd
Torre, een bijeenkomst georganiseerd
waarin gesproken is over het
Stappenplan waarin de Cultuurvisie
2016-2020 van de gemeente Soest
wordt geïmplementeerd. De SFS was
hiervoor eveneens uitgenodigd. Al in het
traject van de vaststelling van de
Cultuurvisie is door de SFS gewezen op
het feit dat ook de sport een belangrijk
onderdeel is van de cultuur en de
samenleving in onze gemeente. Gekeken
is in hoeverre er dwarsverbanden zijn te
leggen tussen sport en
cultuurinstellingen e.a.
De ambtenaren zullen de inbreng op
deze avond verwerken in het
Stappenplan, dat over enkele maanden
ter becommentariëring zal worden
voorgelegd. Nog voor de zomervakantie
wil de gemeenteraad dit stuk bespreken.
APV Drank- en Horeca
In de komende periode zal de APV Drank
en Horeca zoals afgesproken worden
geëvalueerd. Hierin zullen de binnen de
sportverenigingen die beschikken over
een eigen kantine geuite knelpunten
worden meegenomen. Inmiddels heeft
wel een vooroverleg met de Horeca
plaats gevonden. Bij de evaluatie wordt
ook gestreefd om bepaalde zaken te
verduidelijken en te proberen het
administratieve proces te
vereenvoudigen en waar mogelijk de
legeskosten te beperken.
Aandachtspunt is tevens nog de
handhaving van het gebruik van alcohol
voor jeugdigen jonger dan 18 jaar. De
sportverenigingen kunnen op dit terrein
zeker weer opvallende en minder
opvallende controles verwachten.
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Evenementenbeleid
In januari jl heeft de gemeenteraad het
College opdracht gegeven om een
Evenementenbeleid te ontwikkelen. Op
dit moment is er nog geen specifiek
algemeen beleid, waardoor de aanvragen
op verschillende wijzen worden getoetst.
Ook binnen de sport worden door het
jaar heen verschillende evenementen
georganiseerd, die toestemming
behoeven van de gemeente Soest (zowel
kleinschalig als grootschalig; resp.
toernooien en Sylvestercross als
voorbeeld).
Duidelijkheid wanneer wel en niet een
evenement gemeld moet worden en aan
welke eisen moet worden voldaan, zal
geregeld worden in het
evenementenbeleid.
Buurtsportcoaches in de gemeente
Soest
De gemeente Soest heeft besloten deel
te nemen aan het landelijke programma
“Sport en Bewegen in de Buurt”.
Op dit moment vindt er een uitgebreide
inventarisatie plaats van wensen bij alle
instellingen en organisaties in Soest die
een bijdrage zouden kunnen leveren aan
dit programma (o.a. SWOS, Balans,
Onderwijs). In dat kader zullen ook
gesprekken worden gevoerd met
bestuurders van Sportverenigingen. De
heer Robbert Jaspers (door de gemeente
Soest aangesteld als coördinator) zal
gesprekken plannen met enkele
verenigingen.
Op maandagavond 21 maart zal er in
Idea een bijeenkomst worden
georganiseerd waarvoor alle betrokken
organisaties en instellingen (ook de
sportverenigingen) worden uitgenodigd
om het programma verder uit te werken
en vervolgens een start te maken. De
uitnodigingen worden deze week nog
verzonden.
Voor meer informatie over het
programma wordt u verwezen naar de
website van de Sport Federatie Soest:
www.sportfederatiesoest.nl

altijd actueel is en trouwens ook moeilijk
terug te vinden op de websites waarover
een vereniging beschikt.
Daarom een oproep om de SFS te
informeren indien er wijzigingen
optreden in besturen en
contactpersonen, zodat ook
uitnodigingen voor een ALV, de
verspreiding van onze Nieuwsbrief bij de
juiste personen terecht komt.
Nieuw adres secretaris Sport
Federatie Soest.
Onze secretaris is verhuisd. Het
contactadres van de SFS is vanaf heden
Evenaar 11, 3763 ZG Soest.
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl
met alle vragen en/of opmerkingen.

Actuele informatie over besturen
van sportverenigingen
De SFS heeft zeker in de afgelopen
periode bemerkt dat de informatie over
de samenstelling en bereikbaarheid van
bestuurders van sportverenigingen niet
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