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Aan het eind van dit bijzondere
(sport)jaar 2020 willen wij nog enkele
actuele zaken met u delen.
ZOOM-OVERLEG MET WETHOUDER
9 DECEMBER 2020
Op 9 december jl. is er op initiatief van
de wethouder sport, Harrie Dijkhuizen,
een Zoom-overleg georganiseerd met de
sportverenigingen. Eerst met de
binnensportverenigingen en vervolgens
met de buitensportvereniging. Veel
verenigingen hadden zich hiervoor
aangemeld. Naast de gemeente was ook
het bestuur van de Sport Federatie Soest
in dit overleg aanwezig.
In deze tijd waarin door de
coronamaatregelen weinig
mogelijkheden zijn voor ontmoeten was
dit een mooi moment om nog eens met
elkaar uit te wisselen hoe de
verenigingen omgaan in deze lastige tijd,
waarin de competities stil liggen, het
trainen op veelal aangepaste wijze moet
plaats vinden (zeker voor de leden vanaf
19 jaar) en door de beperkte fysieke
ontmoetingsmogelijkheden ook de
contacten in de verenigingen onder druk
staan. Voor de meeste besturen is er
sprake van een nieuwe vorm van
besturen waarbij een beroep wordt
gedaan op inspiratie, innovatie en
zoeken naar mogelijkheden om de
contacten binnen de verenigingen te

onderhouden. Een sportvereniging is
meer dan een vereniging, die leden sport
biedt. Ook veel sociale contacten horen
bij het verenigingsleven.
Met het uitwisselen van ervaringen merk
je enerzijds de verschillen, die er binnen
de Soester sportverenigingen bestaan,
de verenigingen die actief contact
onderhouden met hun leden, het feit dat
voor de jeugd een grote diversiteit aan
activiteiten worden georganiseerd maar
dat het in sommige gevallen moeilijker is
senioren en recreanten betrokken te
houden bij de verenigingen.
Inmiddels heeft Robbert Jaspers van de
Gemeente Soest voor de verenigingen
een overzicht samengesteld met tips, die
tijdens de ZOOM-bijeenkomsten met
elkaar zijn gedeeld.
OPROEP:
Omdat wij, als Sport Federatie Soest,
hopen dat de aangesloten
sportverenigingen nog steeds vitaal zijn
en hun verenigingsactiviteiten actief
weer oppakken doen wij een oproep:
a. Onderhoud actief contacten met uw
leden zodat ze zich bij uw
verenigingen betrokken blijven.
b. Wanneer u op de een of andere wijze
hierbij ondersteund wil worden, laat
het de SFS dan wel de Gemeente
weten. In dat geval kunnen we
specifiek op de verenigingssituatie
inspelen en wellicht een aantal
handreikingen doen hoe dit op te
pakken.
c. Mocht uw vereniging tegen specifieke
zaken aanlopen door alle
coronamaatregel schroom niet om
die situaties met ons als SFS te
delen. Wij hebben als SFS wekelijks
contact met de Gemeente en
bespreken hoe dit eventueel op te
lossen.
d. Maak in deze tijd, dat niet alle
verenigingsactiviteiten kunnen
worden uitgevoerd, gebruik van
opleidingsmogelijkheden, die binnen
de afspraken van het gemeentelijk
Sportakkoord zijn gemaakt. (zie
verderop).
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SPORTAKKOORD
De Sportfederatie Soest neemt op dit
moment actief deel aan verschillende
projecten binnen het kader van het
Sportakkoord Soest.
Het Sportakkoord is een landelijk
initiatief waarbij allerlei organisaties, die
zich bezig houden met sport of bewegen,
gezamenlijk proberen nieuwe
initiatieven te realiseren.
Zo is er een project waarbij de brede
motorische ontwikkeling van de jongste
jeugd spelenderwijs gestimuleerd gaat
worden met nieuwe, leuke sport- en
beweegmaterialen op schoolpleinen.
Deze moderne benadering, die aansluit
bij leerlijnen in het bewegingsonderwijs,
kan in een volgend stadium bijvoorbeeld
overgeheveld worden naar het
trainingsprogramma van jongste jeugd
bij sportverenigingen.
Ook is er een project voor de stimulering
van de vitaliteit van sportaanbieders.
Onder deze vlag is er een enorm,
gesubsidieerd aanbod van
kaderopleidingen, workshops en
masterclasses waarmee u uw vereniging
een kwaliteitsimpuls kunt geven op
velerlei terrein. Een brochure met een
samenvatting van de mogelijkheden
heeft u eerder ontvangen en kan in de
brochure Dienstverlening aan sportclubs
(dienstverlening-aan-sportclubs.pdf
(sportfederatiesoest.nl) worden ingezien.
Wie het eerst komt, het eerst maalt!
In een ander traject van het
Sportakkoord gaat Soest aansluiten bij
de landelijke trend om in de gemeente
een digitaal platform te creëren waarop
alle sport- en beweegaanbod binnen de
gemeente is samengevoegd. Behalve de
klassieke sportverenigingen gaat dit ook
om bijvoorbeeld een wegwijzer met alle
speeltuintjes, wandelroutes, culturele
beweegvormen (denk aan dans), fitness,
cardiogym et cetera: als het maar
beweegt. Voor sportverenigingen is het
zaak hier goed bij aangesloten te blijven:
stilstand is achteruitgang.

SPORT FEDERATIE SOEST
OP ZOEK NAAR NIEUWE
BESTUURSLEDEN
Zoals tijdens de ALV’s al verschillende
keren is aangegeven, is de Sport
Federatie Soest actief op zoek naar
kandidaat-bestuursleden. Verschillende
leden (waaronder penningmeester en
voorzitter) hebben aangegeven na 7 jaar
het stokje te willen overdragen.
Regelmatige wisseling in
bestuurssamenstelling zorgt voor een
vitaliteit van het zittende bestuur.
In de laatste ALV hebben de aanwezige
bestuurders aangegeven, dat zij
kandidaten zouden aangegeven. Wij
hebben nog geen reacties mogen
ontvangen. In deze tijd zal dit lastig zijn
wegens de beperkte contacten. Toch
willen we graag opvolging geregeld
hebben. Dus nogmaals een dringend
beroep op de sportbestuurders om
kandidaten aan te dragen.
Wijziging secretariaat:
In de ALV van 14 september jl. is de
heer Jan Willem Leguit verkozen tot de
nieuwe secretaris van de SFS. Hij heeft
de functie overgenomen van Linda van
Rouwendaal- Preusser.
Het secretariaatsadres is Houtsnip 6,
36766 VD Soest.
Vragen/reacties ?
Mail naar
secretariaat @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 2021.
We hopen natuurlijk net als u dat
2021 een sportiever jaar mag
worden dan 2020.
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