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SAMENSTELLING BESTUUR 
SPORT FEDERATIE SOEST;  

oproep voor aanvulling 
 

Nadat we in de vorige nieuwsbrief van 

oktober 2022 konden melden dat ons 

bestuur was uitgebreid met een nieuw 

door de ALV benoemd bestuurslid Alex 

Strengholt, willen wij u hierbij 

informeren dat Adem Baskaya heeft 

aangegeven door drukke 

werkzaamheden en omstandigheden in 

de privé-situatie zijn bestuurdersrol bij 

de SFS te moeten terug geven.  

Wij respecteren zijn besluit natuurlijk, en 

zijn hem dank verschuldigd wat hij 

ondanks zijn drukke activiteiten, toch 

voor ons bestuur heeft betekend. 

Het betekent wel dat ons bestuur op dit 

moment slechts bestaat uit 4 personen, 

en dat is voor de zaken waar we voor 

staan te beperkt. 

Nogmaals doen wij een oproep om 

mogelijke kandidaten aan ons te melden, 

zodat we met hen in gesprek kunnen 

gaan. 

 

RAPPORT 
SPORTDEELNAMEBELEID IN 
SOEST 
Afgelopen periode heeft de 

Rekenkamercommissie Soest een 

Quickscan uitgevoerd over het 

Sportdeelnamebeleid 2022. 

Naast het formuleren van het onderzoek, 

de wijze waarop het onderzoek is 

uitgevoerd wordt verslag gedaan van de 

bevindingen en worden conclusies 

getrokken. 

Tot slot worden aanbevelingen gedaan 

om de sportdeelname in Soest verder te 

bevorderen via het aanscherpen van het 

beleid terzake. 

De 5 geformuleerde aanbevelingen 

conclusies luiden: 

• Maak een integrale visie gericht op 

sport en bewegen in de openbare 

ruimte met strategische doelen en 

maatregelen die SMART geformuleerd 

zijn. Koppel het accommodatiebeleid 

aan de gestelde doelen (denk aan de 

betekenis van sportdeelname voor 

gezondheid bijvoorbeeld met een 

gezonde sportkantine en aandacht 

voor specifieke doelgroepen of de 

maatschappelijke rol die de 

gemeente heeft). Speel hierbij in op 

de speerpunten (kansen) uit het 

sportakkoord, voeg dat samen met 

het preventieakkoord voor een 

samenwerking met andere domeinen. 

• Continueer de 

buurtsportcoachregeling. 

Buurtsportcoaches hebben een 

specifieke rol bij het in beweging 

brengen van kwetsbare groepen. Het 

is belangrijk dat dit wordt voortgezet, 

waarbij wel goed gekeken wordt naar 

wat wel en niet werkt. Dat dient een 

plek te krijgen in de nieuwe 

sportvisie.  

• Zet in op monitoring van het beleid 

gerelateerd aan de strategische 

doelen die u gaat stellen. Gebruik de 

rode draad uit de monitoring voor het 

bijstellen van beleid(sdoelen).  

• Draag zorg voor een 

vertegenwoordiging van de gehele 

sport- en beweegsector bij de 

beleidsvoorbereiding, 

beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.  

• Vanwege de ‘ervaren’ verwevenheid 

van de politiek met sommige 

verenigingen en een gebrek aan een 

gemeentelijke langetermijnvisie op 

investeringen in sportaccommodaties 

bevelen wij u aan om aan te sturen op 

een accommodatievisie en 

afwegingskader voor 

accommodatiebeleid. Zie vervolgens 

toe op de toepassing daarvan. De 

resultaten van monitoring moeten 

gebruikt worden voor het komen tot 
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kaderstelling en het maken van 

beleidsmatige keuzes. Daarbij hoort 

dat de gemeenteraad niet zelf, gevoed 

vanuit het veld, druk uitoefent of 

aanstuurt op het regelen van zaken 

buiten de visie en het afwegingskader 

om. 

De Rekenkamercommissie stelt voor 

deze aanbevelingen onderdeel te laten 

zijn van de discussies rondom de inhoud 

van de nieuwe nog op te stellen 

sportvisie. 

 

In een bestuurlijke reactie van het 

College van B&W d.d. 4 oktober aan de 

Rekenkamercommissie Soest wordt een 

reactie gegeven op de aanbevelingen. 

 

De betreffende stukken (Quickscan en 

reactie B&W) zijn terug te vinden op de 

website van de SFS als ook natuurlijk op 

de site van de gemeente Soest. De 

Quickscan en de reactie van het College 

worden besproken in de oriënterende 

raadsvergadering op donderdagavond 24 

november. De besluitvorming vindt 

plaats in de raadsvergadering van 

donderdagavond 1 december a.s. 

 

VERVOLG OP ALV 2022 EN 

RECENTE OVERLEG MET 
WETHOUDER 
Tijdens de laatstgehouden ALV zijn 

diverse belangrijke onderwerpen 

benoemd waarop het bestuur actie zou 

ondernemen o.a. richting de gemeente 

Soest. 

Na afloop van de ALV hebben wij deze 

onderwerpen ingebracht in een ambtelijk 

contact en op woensdag 2 november jl. 

ook in een bestuurlijk overleg SFS met 

de wethouder Sport. 

We kunnen u over de voortgang het 

volgende melden. 

 

Voortgang afronding 

gebruiksovereenkomsten 

De gemeente Soest heeft aangegeven 

actief bezig te zijn met de afronding van 

de gebruiksovereenkomsten waarvan de 

procedure al veel te lang loopt. Met bijna 

alle verenigingen die het betreft zijn in 

de afgelopen weken gesprekken gevoerd 

en zijn de nog openstaande punten 

geïnventariseerd. 

De gemeente Soest geeft aan alles in het 

werk te stellen om nog dit jaar te komen 

tot ondertekening. In een van de 

gesprekken is nog afgesproken dat er 

een nader onderzoek zal plaats vinden 

over een voor de betreffende vereniging 

belangrijk onderdeel. 

Het SFS-bestuur blijft de voortgang 

actief volgen en wil graag geïnformeerd 

worden over nog bestaande knelpunten. 

 

APV 

Vooruitlopend op een bijeenkomst van 

een door de ALV ingestelde werkgroep is 

de problematiek rondom de APV zover 

ons bekend al voorgelegd aan de 

gemeente. Er is daarbij ook een gesprek 

geweest met de afdeling Vergunning en 

Handhaving. Vanuit deze afdeling is 

toegezegd een op de sportverenigingen 

gerichte notitie op te stellen waarin de 

verschillende belangrijke “artikelen” in 

de APV zoals deze thans van toepassing 

zijn worden beschreven en toegelicht.  

Op basis daarvan kan een analyse plaats 

vinden rondom praktische 

uitvoerbaarheid van de APV, eventueel 

leidend tot voorstellen om een artikel 

aan te passen. Dit leidt dan wel tot een 

bestuurlijke procedure en overleg met 

mogelijk andere betrokken partijen. 

 

Kennismaking sportverenigingen met 

wethouder 

Met wethouder Suna van Sport is 

afgesproken dat hij op korte termijn 

kennis maakt met de besturen van de 

sportverenigingen in een of twee 

gezamenlijke bijeenkomsten. 

Dat zou dan in combinatie kunnen met 

de bespreking van een actueel 

onderwerp. 

In ons recente overleg met de wethouder 

is afgesproken dat dit georganiseerd 

gaat worden rondom de inbreng voor de 

op te stellen Sportvisie, begin 2023 in 

een bijeenkomst voor 

binnensportverenigingen en een voor 

buitensportverenigingen. 

 

Voortgang opstellen Sportvisie 

De gemeente heeft aangegeven dat in 

het eerste kwartaal 2023 de sport wordt 

gevraagd om inbreng voor de nieuwe 

Sportvisie. De Sportvisie moet voor de 

zomer 2023 afgerond zijn, zodat deze 

vanaf 2024 ook een financiële vertaling 

kan krijgen. 
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Stijgende energielasten 

Binnen de gemeente Soest wordt 

gezocht naar mogelijkheden om de 

gestegen energielasten (deels) te 

compenseren. De SFS heeft 

aangedrongen op tijdige informatie aan 

de verenigingen maar vooral ook om 

uitvoering van duurzaamheidsprojecten, 

dan wel het initiëren van een 

subsidieregeling voor investeringen om 

in de komende jaren het energieverbruik 

te verminderen.  

Met de gemeente Soest is inmiddels 

afgesproken dat er samen met de SFS 

onderzoek wordt gedaan naar de 

omvang van de energieproblematiek bij 

de verenigingen en de mogelijkheden om 

het energieverbruik te beperken. De 

bestuurders van met name de 

buitensportverenigingen kunnen zeer 

binnenkort een inventarisatiebrief 

verwachten. 

 

Tarieven binnensportaccommodaties 

Per 1 januari a.s. zal de laatste fase van 

de tariefaanpassingen binnensport 

worden uitgevoerd. Op dit moment is er 

geen ruimte om deze fase uit te stellen 

dan wel aan te passen. 

Begin 2023 is wel een evaluatie gepland 

waarin de effecten van deze 

tariefsverhogingen in beeld kunnen 

worden gebracht. 

Hoe de evaluatie zal worden aangepakt 

is nog onderwerp van bespreking. 

 

Tarieven 2023 

In ons gesprek met de wethouder 

hebben wij de gemeente gevraagd tijdig 

duidelijkheid te geven over de tarieven 

voor het gebruik van gemeentelijke 

sportaccommodaties vanaf 1 januari 

2023.  

 

Begroting 2023 gemeente Soest 

Op donderdagavond 10 november zal de 

gemeenteraad een besluit nemen over 

de gemeentelijke begroting 2023. 

In deze begroting is ook een overzicht 

opgenomen van de geplande 

investeringen in sportaccommodaties in 

2023. De begroting 2023 is terug te 

vinden op de site van de gemeente Soest 

bij de vergaderstukken voor de 

gemeenteraad. 

 

 

 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar  

secretaris@sportfederatiesoest.nl  

met alle vragen en/of opmerkingen. 
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