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Inhoud nieuwsbrief januari

Thema-avond Seksueel misbruik en intimidatie voor bestuurders van
sportverenigingen in Soest.
Datum: Woensdag 17 januari 2018
Locatie: Vergaderruimte in het gemeentehuis te Soest
Tijd: 20.00 uur
#MeToo en het rapport “Seksueel misbruik en intimidatie” van de commissie de Vries doen veel stof opwaaien.
Volgens onderzoek is 12% van volwassen sporters ooit slachtoffer geweest van seksueel misbruik of intimidatie. 75%
van de slachtoffers was minderjarig. Met deze cijfers is het onmogelijk voor sportbestuurders om dit onderwerp te
bagatelliseren.
Maar wat verstaan we precies onder seksueel misbruik en intimidatie in de sportomgeving? En wat kun je er als goed
bestuurder van een vereniging aan doen? Volstaat het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en het aanvragen van
een VOG? Hoe ver moet je gaan met voorzorgsmaatregelen?
Deze avond, onder leiding van professioneel docente Esther van der Steeg, gaat over het herkennen en duiden van
seksueel gedrag op en om het sportveld, in de kleedkamer en online. Wanneer is het gedrag oké en wanneer niet? En
als het niet oké is, hoe kunnen we dan reageren? En ook: hoe kunnen we dergelijk gedrag in de toekomst voorkomen?
De methode “Sport met Grenzen” biedt houvast in het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Deze methode geeft
een taal en een heldere strategie om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag met elkaar op een rationele en
pedagogische manier te bespreken en er praktisch beleid over te maken in de sport.
Esther van de Steeg van Bureau Seksuele Gezondheid Amersfoort is pedagoge met als speciale thema’s
ontwikkelingspsychologie, seksualiteit en veilig sportklimaat. De SportFederatie Soest heeft Esther uitgenodigd in
overleg met het NOC-NSF.
Deze avond is bedoeld voor bestuurders of andere vertegenwoordigers van iedere sportvereniging in Soest: groot en
klein. Als u dit nog niet gedaan heeft: meld u even aan bij de SFS op secretaris@sportfederatiesoest.nl om zeker te zijn
van een stoel en voldoende koffie!

“Sportverenigingen moeten veel meer doen om misbruik te voorkomen”
“Slachtoffers moeten erop kunnen rekenen dat ze beschermd worden. Bestuurders moeten niet
hoeven twijfelen of ze actie moeten ondernemen”

Presentatie beleidsvisie Sport 2018-2021
Sport is volgens Kees Jansma “de belangrijkste bijzaak in het leven”. Daarom is het niet vreemd om eens op een rijtje
te zetten wat we daarvan verwachten in Soest. De Sportfederatie Soest heeft een kernachtige beleidsvisie geschreven
vanuit het perspectief van de sportverenigingen in Soest. Hierin wordt voor de komende vier jaar vooruit gekeken wat
de sport nodig heeft in Soest om de sociale binding die sport biedt, te bestendigen. Het gaat daarbij niet zozeer om
wensen van specifieke verenigingen maar om de sport in haar geheel. Dit beleid is samengesteld met input van enkele
kleinere en grotere verenigingen uit zowel Soesterberg als uit Soest. Daarna is dit beleid besproken en in december
geaccepteerd door de ALV van de SFS. Enkele kernpunten uit dit beleid zijn:
• Om de hoge sportparticipatie in stand te houden moeten voldoende accommodaties planmatig op NOC-NSF
niveau voor breedtesport worden gehouden, in combinatie met een stabiel prijs-en tariefbeleid, zonder eigen
bijdrage van verenigingen voor het standaardniveau van faciliteiten.
• Naast instandhouding moet er ruimte worden gecreëerd voor nieuwe sporten/activiteiten en voor nieuwe
organisatie-en communicatievormen.
• Voor sociale en maatschappelijke binding is het belangrijk dat iedere vereniging toegang heeft tot een
“thuishonk” voor sociale activiteiten.
• Samenwerking met andere sectoren kan goed afgestemd worden via buurtsportcoaches, die dan wel
betaalbaar moeten zijn.
• Verenigingen zijn bij uitstek geschikt voor sociale binding en moeten de ruimte krijgen om dit te ontplooien.
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Als u dit document nog niet heeft ontvangen via uw vereniging, kunt u het ook downloaden van de SFS site via
onderstaande knop.
http://www.sportfederatiesoest.nl/lay/media/upload-2018/sfs-beleidsvisie-sport-2018-2021.pdf

Sportdebat 20 februari
De gemeenteraadsverkiezingen in Soest vinden plaats op woensdag 21 maart 2018. Omdat sport de belangrijkste
bijzaak in het leven is, wilt u natuurlijk weten wat de verschillende deelnemende politieke partijen van plan zijn op het
gebied van sport. Hiermee kunt u mede bepalen wie uw stem verdient.
Daarom organiseert de SFS een sportdebat op 20 februari in theater Idea. Deze avond zal onder leiding staan van Hans
van Keken, journalist) die vertegenwoordigers van alle politieke partijen zal onderwerpen aan enkele pittige stellingen
op het gebied van sportbeleid. De beleidsvisie Sport in Soest van de SFS zal hiervoor een uitgangspunt zijn, maar ook
andere sportonderwerpen kunnen aan bod komen. Wat mag sport kosten, wat wil iedere partij bouwen, vervangen en
onderhouden, wat wil men met het zwembad gaan doen? Maar ook: hoe houden we digitale jeugd en een langzaam
vergrijzende populatie in beweging? Spektakel verzekerd!
De avond met het Sportdebat is voor iedere belangstellende gratis toegankelijk.

Sport in de gemeenteraad in januari/februari 2018
Voor bespreking in de gemeenteraad te Soest staan de komende weken enkele sportonderwerpen op de agenda, t.w.
een besluit over de voorkeurslocaties voor de nieuw te bouwen sporthal als ook “toekomstscenario buitensport”,
waarbij het College o.a. voorstelt om de sportcomplexen van de voetbalverenigingen vvSEC en vvHees te verplaatsen
om daarmee ruimte te krijgen voor uitbreiding van het aantal hockeyvelden en de parkeerproblematiek rondom de
Bosstraat aan te pakken.
Op de donderdagavonden 25 januari, 1 februari zullen de voorstellen worden besproken in een Avond Samenleving
gevolgd door een opiniërende raadsvergadering waarna op 8 februari een besluit wordt genomen. Op 25 januari is er
een mogelijkheid om standpunten in te brengen vanuit direct betrokkenen.
Voor agenda’s en stukken wordt verwezen naar de site van de gemeente Soest.
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