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Enquête ledenverloop 

Op 3 september 2021 hebben wij 

conform de tijdens de ALV van 30 juni jl. 

gemaakte afspraak de bij de SFS 

aangesloten sportverenigingen gevraagd 

naar het de omvang van het 

ledenbestand en om aan te geven in 

welke mate er een toe- dan wel afname 

is ten opzichte van het ledenbestand aan 

het begin van het seizoen 2019-2020. 

Wij hebben hierbij aangesloten op de 

begin dit jaar vanuit de gemeente Soest 

verzonden enquête. 

Er hebben 20 sportverenigingen 

gereageerd. Bij 2 sportverenigingen is 

sprake van een groei met meer dan 10% 

van het ledenbestand, terwijl bij 3 

verenigingen er sprake is van een daling 

van het ledenbestand met meer dan 

15%. Bij de overige verenigingen die 

hebben gereageerd is het ledenaantal 

ongeveer gelijk gebleven. 

De SFS constateert dat de corona die de 

afgelopen maanden veel invloed heeft 

gehad op het sportaanbod bij de 

verenigingen slechts beperkt effecten 

heeft gehad op de ledenbestanden. We 

hopen als SFS natuurlijk dat bij de 

verenigingen waar sprake was van een 

toch wel forse daling in de komende 

maanden weer sprake kan zijn van enige 

aanwas.  

 

 

 

 

Sportakkoord 

De regiegroep Sportakkoord heeft de 

afgelopen maanden de nodige voortgang 

geboekt in het realiseren van het Digitaal 

Sportplatform, waarover in onze ALV van 

30 juni is gesproken. Zodra de 

voorbereidingen zijn afgerond zullen ook 

de sportverenigingen hierover worden 

geïnformeerd. 

Enkele activiteiten die vanuit het 

Sportakkoord Soest in de komende 

weken worden georganiseerd: 

• Op vrijdag 29 oktober a.s. van 

15.00 – 18.00 uur vindt het 3de 

Soester Kennismaking Sport 

Event plaats. Het event zal net als 

de voorgaande jaren weer 

plaatsvinden in Sportboulevard De 

Engh. 

• Op donderdag 11 november a.s. 

vanaf 19.00 uur wordt in het clubhuis 

van MHC ‘Vitaal Soest, café voor 

ontmoeting, kennisdeling en 

inspiratie’ georganiseerd. Alle 

verenigingen hebben hiervoor op 1 

oktober een uitnodiging ontvangen. 

 

Omgevingsvisie Gemeente Soest 

Tot 15 oktober konden de inwoners en 

organisaties reageren op de Ontwerp 

Omgevingsvisie Soest/Soesterberg. Ook 

de Sport Federatie Soest heeft een 

zienswijze ingestuurd. De kernpunten in 

onze zienswijze zijn:  

• Ruimte voor sport en bewegen in de 

wijk 

• Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van de sport 

• Zorg dat er rondom de 

sportaccommodaties voldoende 

ruimte is, zodat door omwonenden 

ervaren overlast niet leidt tot 

beperkingen van de mogelijkheden 

om sport te bedrijven. 

• Zorg dat bij toename van het aantal 

inwoners ook de beschikbaarheid van 

sportvoorzieningen gelijke tred 

houdt. 

De volledige tekst van de brief die op 12 

oktober aan de Gemeente Soest is 

gestuurd met de zienswijze vanuit de 

SFS treft u aan op onze website 

www.sportfederatiesoest.nl.  
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Herpositionering Sport Federatie 

Soest 

Tijdens de ALV op 30 juni jl. zijn 2 

nieuwe leden benoemd in het bestuur 

van de Sport Federatie Soest. In hun 

introductie is er gesproken over de rol 

van de Sport Federatie Soest in de 

komende tijd/jaren. Daarbij is 

vastgesteld dat de rol van de Sport 

Federatie Soest na jaren waarin met 

name de activiteiten zich hebben gericht 

op het verbeteren en optimaliseren van 

de sportaccommodaties en het 

implementeren van de bezuinigings-

taakstelling toe is aan een heroriëntatie. 

Daarbij is het van belang dat ook de 

leden zich hierover uitspreken. 

In de komende weken zullen de 

verenigingsbesturen een 

“enquêteformulier” ontvangen waarin zij 

hun visie kunnen geven over de 

toekomstige rol van de Sport Federatie 

Soest. Daarna zullen ook afspraken 

worden gemaakt met de besturen van de 

verenigingen om enerzijds kennis te 

maken met de nieuwe bestuursleden 

maar ook om te spreken over de 

toekomstige rol van de SFS en wat zij 

hiervan verwachten. In een komende 

ALV zal zowel van de resultaten van de 

gesprekken als de enquête een 

terugkoppeling plaats vinden. 

 

Gesprek met politieke partijen 

In november zal de SFS een bijeenkomst 

organiseren met de woordvoerders van 

de politieke partijen over de rol van de 

sport in onze gemeente. Dit alles 

natuurlijk ook met het oog op de 

komende gemeenteraadsverkiezingen en 

de input voor de 

verkiezingsprogramma’s. Ons doel  is om 

sport een zo belangrijk mogelijke plaats 

te geven in de partijprogramma’s omdat 

sport in belangrijke mate bijdraagt aan 

het leefklimaat in Soest. 

Van deze bijeenkomst zal een verslag 

worden gemaakt. 

 

Meerjarenbegroting gemeente Soest 

De gemeente Soest heeft afgelopen 

week de meerjarenbegroting 2022-2025 

gepresenteerd. Deze zal 4 en 11 

november in de gemeenteraad worden 

besproken en vastgesteld. 

De wethouder sport heeft aangegeven 

dat de tarieven voor de 

binnensportaccommodaties conform 

eerdere afspraken vanaf 1 januari 2022 

verder worden verhoogd. In 2022 zal er 

wel een evaluatie van de gevolgen plaats 

vinden. Het verzoek van de Sport 

Federatie Soest namens de 

binnensportverenigingen om de voor 

2022 vastgestelde verhoging uit te 

stellen, is dus niet gehonoreerd. De SFS 

wilde met dit verzoek de 

binnensportverenigingen rust geven om 

het verenigingsleven weer op te kunnen 

starten na een periode waarin de corona 

veel beperkingen had opgelegd.  

In de toelichting op de begroting sport 

worden de afspraken vanuit het 

Sportakkoord benoemd en hoe de 

gemeente daaraan een bijdrage wil 

leveren. 

Ook wordt verwezen naar de Routekaart 

verduurzaming vastgoed, waarbij o.a. 

wordt benoemd de renovatie en 

verduurzaming van Sportzaal De Bunt. 

 

Overleg met de Gemeente Soest 

Het Bestuur heeft elke maand overleg 

met de Gemeente (wethouder en 

ambtenaren) over sport aangaande 

zaken. Naast  bovenstaande 

onderwerpen komen daarin ook ter  

sprake de maatregelen rondom de 

corona en de gevolgen voor de 

verenigingen, het algemeen rookbeleid 

rond sportaccommodaties (wordt 

opgenomen in een algemeen 

gezondheidsplan), het onbevoegd 

toegang tot de sportterreinen aan de 

Bosstraat (geen toegang meer toestaan 

buiten openingstijden), renovaties 

(plannen van werkzaamheden aan de 

Bosstraat ivm evenementen), 

duurzaamheid (in alle lichtmasten LED 

verlichting), extra aandacht aan sport in 

de Soester Courant (budget voor 

advertentie).  

Wij treffen altijd sterk bij de sport 

betrokken gesprekspartners. 

 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar  

secretariaat @sportfederatiesoest.nl  

met alle vragen en/of opmerkingen. 
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