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email: secretaris@sportfederatiesoest.nl 

website: www.sportfederatiesoest.nl  

Postadres: Houtsnip 6  

  3766 VD Soest. 

 

 

NIEUWSBRIEF  

Nummer 74 
Oktober 2022 
 

Nieuw bestuurslid voor Sport 
Federatie Soest. 
Tijdens de ALV op 21 september jl. is 

Alex Stengholt gekozen als nieuw 

bestuurslid bij de Sport Federatie Soest. 

Daarmee bestaat het bestuur weer uit 5 

personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex is de afgelopen jaren fractie-

assistent geweest bij het CDA en zal zich 

binnen het bestuur o.a. bezig houden 

met de inbreng in de gemeentelijke 

sportvisie welke de komende periode 

wordt opgestart. 

 

Hoogste punt bereikt nieuwbouw 
sporthal 
Op woensdag 5 oktober ging de vlag in 

top bij Sportboulevard De Engh. Het 

hoogste punt van de nieuwbouw was 

bereikt. Wethouder Osman Suna van 

Sport mocht de vlag uitsteken tezamen 

met bouwer Bloemendal. De bouw 

verloopt volgens planning. Eind 2023 zal 

het nieuwe complex worden opgeleverd. 

Op onze website een filmpje gemaakt 

door Radio Soest van het officiële 

moment op 5 oktober. 

 

Website Sport Federatie Soest 
vernieuwd 

Wij hebben onze website 

www.sportfederatiesoest.nl aangepast 

aan de eisen van de tijd. De website 

heeft een nieuwe aantrekkelijker 

uitstraling gekregen. 

 

Digitaal Sportplatform van start 
Tijdens het Sportevent dat op 23 

september jl. werd gehouden in 

Sportboulevard De Engh is het Digitaal 

Sportplatform officieel gepresenteerd 

(www.sportinsoest.nl). Het digitaal 

sportplatform is een van de projecten 

binnen het Sportakkoord dat door vele 

partijen in Soest is afgesloten. 

Doel is om meer mensen aan het 

bewegen/sporten te krijgen. Via het 

digitaal sportplatform wordt inzicht 

geboden in de breedheid aan 

sportaanbod in onze gemeente. 

Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden voor activiteiten die door de 

sportverenigingen worden 

georganiseerd. 

Natuurlijk vraagt dit om extra inspanning 

van de sportverenigingen. Steeds meer 

sportverenigingen weten zich via dit 

platform al te presenteren. 

 

HERIJKING ROL SPORT 
FEDERATIE SOEST 
Al eerder is aangekondigd om de rol van 

de Sport Federatie Soest te herijken. De 

afgelopen jaren hebben de activiteiten 

zich met name gericht op het 

implementeren van de in 2013 door de 

gemeente besloten bezuinigingen sport. 

Daarnaast is er aandacht besteed aan 

het beleid gericht op een veilig 

sportklimaat, het in kaart brengen van 

de vele effecten van COVID-19 op het 

bewegen van de inwoners van 

Soest/Soesterberg en hun 

verbondenheid met de 

sportverenigingen, als ook op de 

mogelijkheden in die periode met 

COVID-19 beperkingen voor het 

aanbieden voor sport door de 

verenigingen. 

In de komende periode zullen de 

sportverenigingen aangesloten bij de 
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SFS individueel worden benaderd door 

een van de bestuursleden om na te gaan 

wat de SFS voor haar leden kan 

betekenen, en wat er van de SFS wordt 

verwacht. 

De resultaten ervan zullen in een 

volgende ALV worden voorgelegd en 

besproken. 

 

 

ALV SFS 21 september 2022 
In de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering die op 21 september 

in de nieuwe sportaccommodatie van vv 

Hees werd georganiseerd zijn naast het 

vaststellen van de jaarstukken ook 

diverse actuele zaken besproken.  

Voor sommige onderwerpen zijn 

specifieke acties afgesproken. 

 

Kennismaking met de nieuwe wethouder 

sport, Osman Suna 

De bestuurders opteren voor een 

gezamenlijke bijeenkomst van de 

sportverenigingen waarin zij nader 

kunnen kennis maken met de nieuwe 

wethouder sport. 

Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met 

het bespreken van een van de actuele 

onderwerpen als duurzaamheid, 

stijgende energiekosten.  

Inmiddels is deze wens besproken met 

de gemeente en wordt er gezocht naar 

een geschikte datum in een van de 

komende weken. 

 

Gebruiksovereenkomsten 

sportaccommodaties 

Per 1 januari 2015 is een nieuwe wijze 

van gebruik gemeentelijke 

sportaccommodaties ingevoerd. Het 

passe-partoutsysteem is vervangen door 

een tariefsysteem. 

Elke vereniging die gebruik maakt van 

een gemeentelijke sportaccommodaties 

zal daarom een huurovereenkomst met 

de gemeente moeten afsluiten. 

In de afgelopen jaren waren de 

activiteiten als eerste gericht op het 

opstellen van een modelovereenkomst. 

Op basis hiervan zouden de individuele 

overeenkomsten worden opgesteld met 

zoveel mogelijk synchronisatie van de 

afspraken tussen de verenigingen. 

Door allerlei omstandigheden zijn tot 

ongenoegen van de sportbestuurders 

nog steeds niet alle 

gebruiksovereenkomsten afgerond. Dit 

ondanks toezeggingen die eerder vanuit 

de gemeente zijn gedaan. 

Nogmaals benadrukken de 

sportverenigingen dat ze graag tot 

afronding van deze 

gebruiksovereenkomsten willen 

overgaan. De SFS heeft deze wens, en 

de teleurstelling/frustratie van de 

sportbestuurders nogmaals met de 

gemeente gedeeld. Hopelijk dat voor 

eind 2022 de nog openstaande zaken 

naar tevredenheid kunnen worden 

opgelost. 

In de afgelopen dagen zijn al door de 

gemeente met enkele verenigingen 

gesprekken gevoerd om afspraken te 

maken hoe te komen tot het kunnen 

tekenen van de 

gebruiksovereenkomsten. Met andere 

verenigingen zijn op korte termijn 

gesprekken gepland. 

 

Veilig sportklimaat 

Een belangrijk onderdeel om een veilig 

sportklimaat na te streven is het 

aanwezig zijn van een 

vertrouwenscontactpersoon bij een 

sportvereniging. 

NOC/NSF verzorgt op dit onderdeel 

opleidingen. Voor de corona heeft de SFS 

er voor gezorgd dat in Soest 2 cursussen 

zijn gehouden, waaraan in totaal meer 

dan 20 personen hebben deelgenomen. 

De afspraak was na een jaar een 

terugkomdag te organiseren. Door 

COVID-19 was het niet mogelijk om deze 

dag te organiseren. 

Afgesproken is dat in dit winterseizoen 

zowel een terugkomdag voor de in Soest 

opgeleide vertrouwenscontactpersonen 

wordt georganiseerd als ook weer een 

algemene bijeenkomst voor 

sportbestuurders waarin het belang van 

een veilig sportklimaat wordt besproken 

en ”gereedschap” wordt gepresenteerd 

voor sportbestuurders hoe dit binnen 

hun eigen vereniging na te streven onder 

meer via het vaststellen van een protocol 

e.a. 

De SFS zal hiertoe het initiatief nemen. 

 

Tariefsverhoging 

binnensportaccommodaties 

Per 1 januari 2023 wordt de laatste stap 

gezet in de door de gemeenteraad Soest 

vastgestelde tariefsverhoging 
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binnensportaccommodaties. De 

gemeenteraad wilde de tarieven in Soest 

meer in verhouding brengen tot welke 

elders in de regio worden gehanteerd. 

Voor de individuele 

(binnensport)vereniging heeft dit grote 

gevolgen. Ondanks pogingen van de SFS 

namens deze verenigingen om de 

stijging te dempen is de gemeenteraad 

hiertoe nog niet bereid geweest. 

Wel is een evaluatie afspraken van de 

effecten van de tariefsverhoging. 

Hierover moeten nog nadere afspraken 

worden gemaakt. COVID-19 maakte het 

niet eerder goed mogelijk om inzicht te 

krijgen in de effecten. 

Binnenkort worden de besturen van de 

binnensportverenigingen uitgenodigd 

door de SFS om de huidige stand van 

zaken rondom de gevolgen van de 

tariefsverhogingen door te nemen en 

afspraken te maken over hoe een 

(gezamenlijke) inbreng te regelen voor 

de eerder afgesproken evaluatie. 

 

Nieuwe sportvisie gemeente Soest 

In het coalitieakkoord is de afspraak 

gemaakt om te komen tot een nieuwe 

sportvisie. Het Plan van Aanpak is nog 

niet afgerond. 

De SFS hoopt dat deze op korte termijn 

beschikbaar komt en zal op basis hiervan 

in gesprek gaan met de sportbestuurders 

hoe te komen tot een gezamenlijke 

inbreng. 

 

Sportakkoord Gemeente Soest 

Binnen het gemeentelijk Sportakkoord 

zijn verschillende acties uitgezet. Naast 

de ontwikkeling van een Digitaal 

Sportplatform (zie apart item hiervoor) 

zijn er ook diverse 

subsidiemogelijkheden voor opleidingen 

van bestuurders en trainers, als ook 

investeringen in sportmateriaal. 

De sportverenigingen kunnen hier ook in 

dit jaar 2022 nog gebruik van maken. In 

2023 wordt het Sportakkoord voortgezet 

en zijn er ook weer 

subsidiemogelijkheden voor de 

sportverenigingen.  

Nadere informatie is te verkrijgen bij de 

gemeente Soest, o.a. Robbert Jaspers en 

Marlon van Zal. 

 

Werkgroep sportbestuurders rondom 

toepassing APV, samenwerking, 

ondersteuning bij actuele zaken. 

Tijdens de ALV is gesproken over de 

verschillende ervaringen die de 

verenigingen hebben rondom de 

toepassing van de APV en de 

beperkingen die aan de verenigingen 

worden opgelegd, en de eisen die bij de 

organisatie van evenementen aan de 

sportbestuurders worden opgelegd. 

Tijdens de ALV hebben vvHees, SO 

Soest, MHC, Red Stars aangegeven in 

deze werkgroep zitting te willen nemen. 

Zijn er nog andere verenigingen 

bereid om mee te praten, mee te 

denken? 

Graag melden bij 

secretaris@sportfederatiesoest.nl.  

 

Andere belangrijke onderwerpen die om 

een specifieke aanpak/actie vragen. 

 

- Onderhoud sportaccommodaties; 

gemeente Soest heeft eerder 

aangegeven een avond te zullen 

organiseren over het lange termijn 

onderhoudsbeleid. Verzoek om deze 

avond op korte termijn te 

organiseren, vooruitlopend op de 

sportvisie met ook aandacht voor 

duurzaamheidsinvesteringen 

(subsidiemogelijkheden) 

- Stijgende energielasten, effecten 

stijging kosten levensonderhoud op 

deelname aan sportverenigingen 

(aparte avond te beleggen) 

- Eigen bijdrageregeling investeringen 

in kunstgrasvelden. Eigen bijdrage 

ombouwen naar huurprijs. Zo min 

mogelijk aparte regelingen. 

- Privatisering/erfpachtregeling. Nog 

openstaand actiepunt vanuit eerste 

sportvisie 2013-2016. 

- Problematiek hoe voldoende 

vrijwilligers te behouden/verkrijgen 

bij de sportverenigingen. Door 

Corona en andere effecten zijn veel 

vrijwilligers niet meer beschikbaar. 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar  

secretaris@sportfederatiesoest.nl  

met alle vragen en/of opmerkingen. 
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