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In deze Nieuwsbrief zo vlak voor de
zomervakanties een kort overzicht van
enkele actuele ontwikkelingen binnen de
sport in Soest
Toekomstvisie sportaccommodaties
Op 9 juni jl. heeft de gemeenteraad van
Soest met uitzondering van DSN
ingestemd met de visie gemeentelijke
binnensportaccommodaties en de daarin
gedane voorstellen.
Besloten is tot de bouw van een nieuwe
sporthal in Overhees en het op termijn
afstoten van de accommodaties Orlando,
Beukendal en Paulus Potter.
Tevens is als voorkeurscenario
uitgesproken de huidige locatie Orlando.
Gestart kan worden met het opstellen
van een businessplan voor de nieuwe
sporthal. Daarin zullen naast
toekomstige gebruikers vanuit sport en
onderwijs ook buurtbewoners betrokken
worden. Speciaal aandacht is gevraagd
voor de verkeers- en
parkeerproblematiek als ook voor de
mogelijkheden die er zijn op deze locatie
woningen te realiseren.
Voor de deelname vanuit de
sportverenigingen bij het opstellen van
dit plan wordt gekeken naar de
toekomstige gebruikers, dan kunnen ook
anderen zijn dan de huidige gebruikers
van Orlando en Beukendal.
Apart aandachtspunt zal zijn het
realiseren van een kantine, die in 1ste
instantie geëxploiteerd zou moeten
kunnen worden door de nieuwe
gebruikers. Daarbij ook te betrekken dat
dit een multifunctionele ruimte die ook
plaats zou moeten kunnen bieden aan
bijvoorbeeld denksportvereniging.
Daarbij zou de exploitatiemogelijkheid
een extra dimensie kunnen krijgen.
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Verwacht wordt dat dit najaar gestart
wordt met het opstellen van deze
businesscase, zodat al in het
verenigingsjaar 2017-2018 een start kan
worden gemaakt met de voorbereidingen
voor de bouw van deze nieuwe sporthal.
Bijzondere aandacht vergt natuurlijk de
overgangsperiode, waarin voor de
huidige gebruikers van Orlando een
plaats moet worden gezocht in een van
de andere gemeentelijke
sportaccommodaties in Soest.
Gezien de huidige discussies bij de
zaalruimteverdeling voor het seizoen
2016-2017 zal dit geen gemakkelijke
opgave zijn, die de nodige flexibiliteit
gaat vragen van alle sportverenigingen
die gebruik maken van gemeentelijke
accommodaties.
In de afgelopen periode zijn ook
voorbereidingen gestart om te komen tot
een visie buitensportaccommodaties. Uit
de gesprekken met de sportverenigingen
is duidelijk geworden (eigenlijk een
bevestiging van al bekend zijnde
ontwikkelingen) dat verschillende
verenigingen op basis van hun
ledenaantallen een onderbouwde
behoefte hebben aan een uitbreiding van
hun accommodaties. Dit naast de aanpak
van vervanging van bestaande
accommodaties, dan wel het initiëren
van grootschalig onderhoud.
Gezien de opgelegde financiële
taakstelling vraagt dit om een goed
onderbouwde visie, welke aan de
gemeenteraad ter besluitvorming zal
moeten worden voorgelegd.
Met verschillende verenigingen vinden
gesprekken plaats over de aanpak van
hun accommodatie. Het beleid van de
SFS is erop gericht dat voor het nieuwe
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seizoen 2017-2018 de eerste meest
noodzakelijke investeringen hebben
plaats gevonden.
Bij de visieontwikkeling zullen de
buitensportverenigingen actief worden
betrokken, maar zal ook de
gemeenteraad een beter inzicht moeten
krijgen in hoe de accommodaties er voor
staan en welke aanpassingen
noodzakelijk zijn.
Cultuurvisie 2016-2020
Eveneens is in de gemeenteraad van 9
juni een besluit genomen over het
Uitvoeringsplan Cultuurvisie 2016-2020.
In dit Uitvoeringsplan worden ook
doelstellingen geformuleerd rondom de
betrokkenheid van de sport bij de acties
vanuit de Cultuurvisie. In de
voorbereidingen naar de Cultuurvisie en
het Uitvoeringsplan is vanuit de Sport
Federatie Soest een inbreng geleverd.
Buurtsportcoaches in Soest
Na de Inspiratiebijeenkomst in maart jl.
is er een enorme dynamiek los gekomen
met een verscheidenheid aan ingediende
projecten. Een deel ervan is inmiddels
beoordeeld en zal na de zomervakantie
kunnen worden uitgevoerd.
De actieve betrokkenheid van de
sportverenigingen is nog heel beperkt bij
deze projecten, alhoewel verschillende er
wel op gericht zijn meer mensen
georganiseerd aan het bewegen te
krijgen en daarmee een toegeleide zijn
naar een van de sportverenigingen.
Dit sluit aan op de eerdere inbreng
vanuit de SFS namens de sport dat de
sportverenigingen een actieve bijdrage
willen leveren aan de instroom van
nieuwe sporters, maar dat dit wel
gevoed moet zijn vanuit een vraag en
niet het vullen van aanbod.
Inmiddels is een akkoord gegeven voor
de 1ste projecten invulling
buurtsportcoaches in Soest. De 1ste
vacature is ook op de website van de
SFS geplaatst.
Voor meer informatie: Robbert Jaspers,
kwartiermaker Buurtsportcoaches
gemeente Soest (r.jaspers@soest.nl).

Statutenwijziging
Al enige jaren werd binnen de SFS
gesproken over een mogelijke
statutenwijziging. Voornaamste
aandachtspunt was daarbij de vraag in
hoeverre er een stemverhouding binnen
de SFS zou moeten worden nagestreefd
in relatie tot de omvang van de
vereniging. In de Buitengewone ALV op
12 mei jl. is besloten op basis van een
voorstel van het bestuur om de komende
periode de statuten niet te wijzigen op
dit punt. De huidige werkwijze waarin
wordt gestreefd naar consensus wordt
door de leden onderschreven, waardoor
de noodzaak tot statutenwijziging met
het opnemen van stemverhoudingen niet
aanwezig wordt geacht.
Ook de wijze waarop door het bestuur
invulling wordt gegeven aan de
doelstellingen van de SFS, waaronder
het optreden als belangenbehartiger van
de sport in Soest behoeft volgens de
leden geen nadere verankering in de
statuten van de SFS.
Koningsdag in Soest
Op initiatief van de burgemeester heeft
er een overleg plaats gevonden met de
SFS in hoeverre Koningsdag in Soest
meer ontwikkeld zou moeten worden tot
een breder Volksfeest in de gemeente.
Daarbij zag hij ook een rol voor de
sportverenigingen weggelegd.
Deze vraag is ook voorgelegd in aan de
aanwezige leden tijdens de
laatstgehouden ALV. Een ontwikkeling
naar een breder Volksfeest in Soest werd
door hen onderschreven, alhoewel dan
direct de vraag opkomt hoe dit ook in de
praktijk handen en voeten te geven.
Koningsdag is aan het einde van het
winterseizoen en aan de vooravond aan
een veelheid aan activiteiten en
toernooien die door de sportverenigingen
al worden georganiseerd.
Dit onderwerp behoeft dan ook nog
enige verdieping en uitwerking.
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Sportverenigingen in Soest actief
voor asielzoekers
In de afgelopen periode is in de
gebouwen van het voormalige Militaire
Luchtvaart Museum op Kamp Zeist een
noodopvang voor vluchtelingen ingericht.
Verschillende sportverenigingen (o.m.
Rad Stars, AV Pijnenburg, vv Vliegdorp)
hebben inmiddels speciale activiteiten
geïnitieerd voor deze speciale doelgroep.
Daarmee geven zij invulling aan hun
maatschappelijke functies en zorgen zij
voor de mogelijkheid voor beweging en
ontspanning voor de bewoners van deze
noodopvang. Bovendien leiden dit soort
activiteiten tot een 1ste stap in het
integratieproces van deze doelgroep.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest wenst u allen een goede vakantie
toe, zodat u het nieuwe seizoen met
frisse energie kunt opstarten.
Ook in de komende periode wordt weer
veel van de sportbestuurders verwacht
zeker op het gebied van een gezond
verenigingsbeleid, zowel sportief als
financieel.
Wij als bestuur hebben daar alle
vertrouwen in en rekenen ook in de
komende maanden weer op een
intensieve samenwerking.
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl
met alle vragen en/of opmerkingen.
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