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Laatste Nieuwsbrief 2015
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief voor
het jaar 2015. Een jaar dat is gewerkt
aan de implementatie van de voorstellen
van de SFS hoe de
bezuinigingstaakstelling die aan de sport
is opgelegd in te vullen.
In drie verschillende werkgroepen is
onder leiding van een Stuurgroep waarin
gemeente en SFS vertegenwoordigd
waren uitvoering gegeven aan het
raadsbesluit van november 2014.
Op 1 oktober jl. heeft de gemeenteraad
unaniem ingestemd met de
aanbevelingen uit het
Implementatieplan. Daarbij is
geaccepteerd dat de taakstelling voor
het jaar 2016 nog niet volledig is
gerealiseerd. Dat blijft nog wel een
opdracht voor de jaren 2017 e.v.
Tegelijkertijd is voor vv Vliegdorp in
Soesterberg een status aparte
afgesproken en zijn de tarieven voor het
gebruik van gemeentelijke
sportaccommodaties vastgesteld.
Een mooi resultaat waarbij een woord
van dank voor allen die zich daarvoor
hebben ingezet op haar plaats is.
Tevens is een nieuwe basis gelegd voor
de rol van de SFS als belangenbehartiger
van de sport in Soest. Dit betekent dat
er nog veel werk verzet zal moeten
worden om alle ideeën, plannen en
opdrachten uit te voeren.
Zeker ook gezien de steun die het
bestuur van de SFS kreeg in de ALV van
8 december jl. gaat zij met volle energie
door.
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ALV 8 december 2015
Op 8 december was er een druk
bezochte ALV. Het eerste deel van de
vergadering was gereserveerd voor een
voorlichting over de wijzigingen in de
afvalverwerking door de gemeente vanaf
1 januari 2015 aan de hand van de brief
die de sportverenigingen maar ook
andere maatschappelijke organisaties
hadden ontvangen als ook voorlichting
over een nieuwe landelijke
subsidieregeling voor energiebesparende
maatregelen. Verschillende
buitensportverenigingen hebben
inmiddels positief gereageerd op het
aanbod van de gemeente om een
quickscan uit te voeren zodat aan de
hand hiervan besloten kan worden om
bepaalde investeringen te gaan doen.
De subsidieregeling gaat op 4 januari
open voor aanvragen.
In het tweede deel kwamen de volgende
onderwerpen aan bod:
1. De uitwerking van het in 2014
besloten Solidariteitsfonds.
Op basis van het model dat door de
Kerngroep Sport in 2014 heeft een
werkgroep zich gebogen over de
noodzaak tot actualisatie. Dit omdat
enkele wijzigingen waren opgetreden ten
opzichte van de eerdere plannen (het
niet-verhuizen van KV Eemvogels, het
kiezen door handbal Smeeing/BDC om
alleen als binnensportvereniging door te
gaan e.a. In de herberekening is toen
tevens gekeken naar de ontwikkelingen
op het gebied van het ledenbestand als
ook de daadwerkelijke uren die in 2015
zijn gehuurd voor gebruik van
binnensportaccommodaties. Dit alles
leidde tot een aanpassing van
onttrekkingen en doteringen.
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Na een korte toelichting door de
penningmeester van de SFS op de
uitwerking van het solidariteitsmodel
werd door de vergadering hiermee
ingestemd. Binnenkort zullen de
overeenkomsten worden getekend en de
rekeningen worden verstuurd.
De dotaties en onttrekkingen staan
daarbij voor de komende 5 jaar vast per
sportvereniging.
2. Rol SFS als belangenbehartiger sport
In het implementatietraject taakstelling
sport zijn afspraken gemaakt over een
nieuwe actieve rol van de SFS als
belangenbehartiger van de sport in Soest
in relatie tot het gemeentelijk beleid en
uitvoering terzake.
In een recent overleg op 1 december is
over de vormgeving ervan met de
wethouder gesproken mede op basis van
een voorzet van de SFS.
De resultaten van het gesprek met de
wethouder werden voorgelegd aan de
leden van de SFS. Zij konden hiermee
unaniem instemmen.
De gemaakte afspraken zullen
binnenkort worden vastgelegd in een
convenant tussen gemeente en SFS.
Cultuurvisie gemeente Soest 2016 –
2000
Op dit moment wordt in de raad de
Cultuurvisie 2016 – 2020 besproken. Op
donderdag 17 december a.s. is een
besluit voorzien.
Al in de bijeenkomst samenleving is door
de SFS een reactie op de visie
ingebracht, welke inhoudt dat ook de
sport vindt dat zij een van de
cultuurdragers is in de gemeente Soest.
Binnen de sport bestaat een bruisend
verenigingsleven welke verder gaat dan
alleen maar de sportbeoefening.
De sport ziet voldoende mogelijkheden
om zich samen met de culturele
verenigingen uitvoering te geven aan het
cultuurbeleid van onze gemeente.
Wel wijst zij erop dat op verschillende
onderdelen de wet- en regelgeving de
verdere ontwikkeling zeker niet
stimuleren eerder afremmen, waarvoor
wordt gevraagd hier nog eens kritisch
naar te kijken.

Visie binnen- en
buitensportaccommodaties
De projecten visie binnen- en
buitensportaccommodaties zijn inmiddels
van start gegaan.
Onderdeel daarvan is een inventarisatie
van de behoeften bij sportverenigingen
als ook onderwijs aan accommodaties.
Daarvoor zijn vragenlijsten opgesteld
welke inmiddels door de meeste
verenigingen zijn ingevuld en terug
gestuurd.
Als vervolg daarop vinden er met alle
sportverenigingen ook gesprekken
plaats. Tot eind van het jaar zullen dat
er 16 zijn. Begin 2016 zullen de laatste
gesprekken worden gepland.
Op basis van deze behoeftepeiling wordt
een inschatting gemaakt van het
noodzakelijk aanbod aan onderscheiden
accommodaties in de naaste toekomst.
De verwachting is zoals eerder in het
advies van de Kerngroep sport al
aangegeven dat er een overcapaciteit
aan accommodaties in Soest is en dat er
keuzen kunnen worden gemaakt welke
accommodaties kunnen worden
afgestoten.
Natuurlijk wordt direct geïnventariseerd
of vraag- en aanbod in haar diversiteit
goed op elkaar aansluit.
Op beide projecten zit de nodige
tijdsdruk omdat besluitvorming over
investeringen, groot onderhoud dringend
gewenst is gezien de huidige
onderhoudsstaat.
Nieuw lid SFS: Skiteam Soesterberg
In de afgelopen periode heeft het
Skiteam Soesterberg zich aangemeld als
lid en maakt thans ook onderdeel uit van
de SFS. Op de ALV van 8 december was
een vertegenwoordiging aanwezig welke
speciaal welkom werd geheten.
Vragen/reacties ?
Mail naar info@sportfederatiesoest.nl
met alle vragen en/of opmerkingen.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest wenst u allen
gezellige feestdagen toe en
weer een sportief 2016.
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