
  
 

Postadres: van Catsstraat 21, 1851 JG Heiloo RABO: NL 12 RABO 0177 0980 74 
Secretaris: Jan Meijers. Tel.: 072-5055202 / 06-19987672 KvK: 56616627 
sportraadheiloo@live.nl www.sportraadheiloo.nl  

 Jaarverslag SportRaad Heiloo - verslagjaar2015/2016  
 

Ondersteuning leden SportRaad  
 

o Stagiaires, stage begeleiding  

Sinds de aanstelling van de buurtsportcoach is de rol van de SportRaad m.b.t. het behandelen 
van stage aanvragen  gewijzigd. Uitsluitend  aanvragen door haar leden via de SportRaad 
worden nu door haar in behandeling genomen. 
Foresters en badmintonvereniging Het Vennewater dienden het afgelopen jaar een vacature 
voor stagiaires in bij de SportRaad. De SportRaad zette deze vervolgens uit bij de diverse MBO 
scholen. Voor Foresters meldde zich een kandidaat, die  voor het hele seizoen een stage plaats 
voor trainingsdoeleinden naar tevredenheid van beide partijen heeft ingevuld. Voor de 
badmintonvereniging hebben verschillende stagiaires gesolliciteerd, maar kon helaas geen 
geschikte kandidaat worden gevonden. 

 
o Gemeentelijke binnensport accommodaties  

De door de SR opgerichte werkgroep, bemand door vertegenwoordigers van Flashing, HZV 
het Vennewater en Effect, is door het wegvallen van de beheerders uitgegroeid tot de 
commissie Gemeentelijke Binnen Sport Accommodaties (GBSA). Hierin zijn ook de drie 
gymzalen vertegenwoordigd en werd om die reden uitgebreid met vertegenwoordigers van 
GTH en de Terriërs. 
Het onbemand verhuur wordt nu door de gemeente uitbesteed aan SRO Kennemerland. Ook 
de schoonmaak is nu uitbesteed. De commissie heeft zich  als taak gesteld om het 
onderhoud van de accommodaties en de materialen te borgen. Tevens komt zij met 
voorstellen ter verbetering van deze accommodaties. Op dit moment zijn onderhoud van de 
vloer, de verlichting en controle op materialen geborgd. Verbetering van de opbergruimtes, 
het wit schilderen van wanden en mogelijkheden voor sponsoruitingen zijn voorgelegd aan 
de gemeente. Door regelmatige afstemmingen met zowel de gebruikers als de gemeente en 
SRO worden resultaten langzamerhand zichtbaar. 
Een toekomstvisie voor GBSA wordt nu projectmatig opgepakt namens de SportRaad door  
Alexandra van Gameren (ad-interim bestuurslid SportRaad). 
 

o Inzet van mensen met een beperking bij sportverenigingen  

In 2015 werd een pilot gestart GGZ cliënten te betrekken bij de tennisvereniging TCHU. Daarin 
mochten enige cliënten wekelijks 2 uur gratis gebruik maken van een tennisbaan. Als 
tegenprestatie werd door hen onderhoud van de groenvoorziening en het terrein van TCHU 
uitgevoerd. Dit project mag als geslaagd worden beschouwd. 
  

o Opstart S&B MMEB, Sports4all Heiloo  

Met badmintonvereniging het Vennewater werd een pilot opgestart om met mensen met een 
beperking kennis te laten maken met de badminton sport. Deze heeft qua deelneming nog niet 
het gewenste resultaat opgeleverd. De pilot zal i.s.m. de buurtsportcoach geëvalueerd worden. 
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Sociale veiligheid 
 
In samenwerking met het VIP  werd op 24 november 2015 voor maatschappelijke organisaties in 
Heiloo een workshop  georganiseerd met het thema ‘Sociale Veiligheid’ in de kantine van DSH.  In 
deze workshop konden de deelnemers kennis nemen van hoe organisaties, waarin vrijwilligers 
werken met jeugd, onveilige situaties kunnen voorkomen of tegengaan. Ook enige leden van de  
SportRaad namen deel. De workshop werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
gemeente in het kader van deskundigheidsbevordering. Een volgende stap, een 
vertrouwenspersoon voor Heiloo, wordt nu onderzocht op haalbaarheid.  
 

Cursussen/vacaturebank VIP voor vrijwilligers 
 
Het VIP organiseert met enige regelmaat cursussen voor vrijwilligers. Waar van direct belang 
informeerde de SportRaad haar leden over het cursusaanbod (w.o. sociale hygiene, het werven van 
vrijwilligers en EHBO) of is zij mede-organisator (Sociale Hygiëne). Ook verwees zij haar leden, 
eventueel  op zoek naar vrijwilligers, op de mogelijkheden van de VIP vacaturebank. Van de laatste 
maakt ook de SportRaad zelf gebruik. 
De cursus Sociale Hygiëne werd in juni 2015 het VIP i.s.m. de SportRaad georganiseerd in de 
kantine van de Foresters. Aan de cursus namen 13 vrijwilligers van drie sportverenigingen deel.  
Door bundeling van de cursisten konden de kosten per deelnemer aanzienlijk worden gereduceerd 
en kon e.e.a. op een geschikt tijdstip in Heiloo plaats vinden. Tevens kon een deel van de kosten 
worden gedekt door een gemeentelijke subsidie in het kader van deskundigheidsbevordering. 
Na 2 cursusavonden en een examenavond slaagden alle deelnemers voor dit landelijk erkend 
examen. 
 

Congressen, bijeenkomsten 
 
Bestuursleden van de SportRaad namen deel aan voor sportraden interessante congressen. Op 23 
maart 2015 betrof dit het door de VSG (Vereniging Sport en gemeenten) in Amersfoort 
georganiseerde 2-daags congres voor functionarissen van gemeenten, sportbonden, 
sportverenigingen en sportraden. Er waren ca. 300 deelnemers. De VSG is een door het ministerie 
van VWS, NOC*NSF en VNG erkende vereniging op het gebied van sport. Ca. 70% van de gemeenten 
is aangesloten (w.o. Heiloo), waarvoor i.s.m. de VNG de belangen van de lokale sport worden 
behartigd. Tijdens dit congres werd o.m. duidelijk, dat sportverenigingen belangrijke ankers zijn in 
de samenleving m.b.t. zaken als sociale cohesie, gezonde populatie en de arbeidsmarkt. Zij kunnen 
om die reden, eventueel gezamenlijk, invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid.  
De wens werd geuit te komen tot een overkoepelende organisatie voor alle sportraden in 
Nederland.   
Verder nam de SportRaad deel aan bijeenkomsten ’Lerende Netwerken’ van de organisatie Sport en 
Bewegen in de Buurt . Deze organisatie coordineert tevens de fondsaanvragen in het kader van 
Sportimpuls (ZonMW).   
 

Door leden gestelde vragen aan de SportRaad  
 

Tijdens het afgelopen verslagjaar werd de SportRaad door leden gevraagd te bemiddelen m.b.t. de  
volgende 2 onderwerpen: afschaffing gemeentelijke subsidie jeugdleden en de gevolgen van de 
Wijziging Gemeentelijke Afvalverwerking voor sportverenigingen. (Betrokken) leden werden 
vervolgens door de SportRaad geinformeerd over de details van gemeentelijke besluitvorming in 
beide zaken. Herziening van de genomen  besluiten  bleek in deze gevallen niet mogelijk.    
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Afstemming met de gemeente 
 
De SportRaad heeft periodiek overleg met de gemeente (wethouder en beleidsmedewerkers sport): 

o Met wethouder Opdam betreffende zaken de sport(verenigingen) in Heiloo betreffend. Het 

accent ligt daarbij op het te ontwikkelen sportbeleid in het algemeen en meer in het bijzonder 

de gevolgen voor de sportaccommodaties. In 2015 vond dit overleg plaats op 14 januari, 20 mei 

en 23 september. In 2016 zijn gesprekken gepland op 7 april, 8 september en 5 december. De 

leden van de SportRaad hebben de mogelijkheid om vooraf eigen punten voor de agenda in te 

brengen bij de SportRaad. In 2015 maakten 2 leden daarvan gebruik. Onder de ingebrachte 

punten was de wens om meer persoonlijke belangstelling van de wethouder voor de gang van 

zaken bij de sportverenigingen. De wethouder gaf aan, dat hij graag bereid is deze belangstelling 

te tonen, maar dit dient dan wel om reden van efficiency op verzoek van de verenigingen te 

gebeuren. 

o De (start)notitie Sporten Bewegen.  Na in 2012 in de initiële fase input te hebben geleverd t.b.v. 

de startnotie houdt de SportRaad op regelmatige basis de vinger aan de pols m.b.t. het vervolg 

ervan. De implementatie was voorzien in 2014, maar werd om meerdere, interne redenen bij de 

gemeente vertraagd. Wel werd al waar mogelijk op bepaalde aspecten  actie genomen, w.o. het 

aanstellen van een buurtsportcoach.  De bedoeling van de gemeente is nu om de implementatie 

notitie Sport, Welzijn en Cultuur  in juni aan de Raad voor te leggen. De verenigingen en de 

SportRaad krijgen daarvoor nog de gelegenheid input te leveren. Met de samenstelling ervan 

zijn de beleidsmedewerkers Birgit Felstau en Yvette Kersten belast. 

o Maandelijks worden met de buurtsportcoach haar taken en activiteiten besproken en met de 

SportRaad afgestemd.  Doel is om vanuit elkaars doelstellingen de samenwerking te 

optimaliseren. Als focusgroepen heeft de buurtsportcoach kinderen, jeugd, ouderen en mensen 

met een beperking. 

 

Heiloo Energie 
 
De deelnemende sportverenigingen zijn in het kader van dit SportRaad initiatief in 2015 vier keer bij 
elkaar gekomen met Heiloo Energie. In de loop van 2015 besloten ook HSV en Trias deel te nemen. 
 
Voor de deelnemende verenigingen is op kosten van gemeente Heiloo een energyscan gemaakt. 
Meerdere van hen hebben, mede op basis van het advies uit de scan, energiekosten over voorgaande 
jaren gecrediteerd gekregen. Inhoudelijk voldeden de scans echter niet volledig aan de verwachtingen. 
Heiloo Energie levert de verenigingen nu op verzoek aanvullende expertise. Zo wordt o.a. gekeken naar 
besparingsmogelijkheden in verlichting van de accommodaties (zowel binnen als buiten). 
 
De kosten voor het plaatsen van slimme meters bij de verenigingen bleken in eerste instantie niet 
binnen het budget te passen. Uit nader onderzoek is een slimme meter naar voren gekomen, die wel  
budgettair voldeed. 
De eerste slimme meter is inmiddels geplaatst bij Trias. Deze meter wordt nu ingeregeld. De 
meetresultaten moeten meer inzicht gaan geven in het energieverbruik en eventuele verdere 
besparingsmogelijkheden. 
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Update gesprekken met leden 

Sinds de vorige Algemene Ledenvergadering werd in de loop van 2015 een vervolg gegeven aan het 
bijpraten met leden. In dit geval was dat met DSH en de Terriers. 

Organisatie evenementen 

o Sportgala 

Op 30 januari 2016 vond, na maanden van voorbereiding, in Fletcher Hotel Heiloo het vierde - 
en daarmee het derde door de SportRaad georganiseerde -  Sportgala voor en door Heiloo 
plaats. Voor een publiek van bijna 500 bezoekers werden de sporters van Heiloo in het zonnetje 
gezet. Naast de winnaars was er aandacht voor sporters met een beperking, vrijwilligers in de 
sport en voor andere bijzondere sportprestaties. 
 
Getracht is dit jaar meer aandacht te besteden aan alle genomineerden (en niet alleen de 
winnaars). Zo zijn alle genomineerden direct voorafgaand aan het gala toegesproken door Ron 
Zwerver en door wethouder sport Rob Opdam. Verder is  via social media vooraf veel aandacht 
besteed aan alle genomineerden (en hun vereniging). Dit werd ook opgepakt door de lokale en 
regionale media. 
 
Nieuw was dit jaar de samenwerking met Muziek- en Dansschool Heiloo. Via het Sportgala  is 
deze organisatie een podium geboden om ook hun activiteiten onder de aandacht te brengen. 
 
De SportRaad kijkt terug op een geslaagd sportgala, dat tevens financieel een positief resultaat 
liet zien. De organisatie heeft het voornemen om volgend jaar het 1e lustrum van het Heilooër 
Sportgala te vieren.  

 
o HeiloOlympics  

Naast Sport Foundation Heiloo, Gehandicapten Sport Heiloo, Stichting KEES, stichting DOLFINN 
en ShowHero, zijn de SportRaad én de buurtsportcoach betrokken bij de organisatie van 
Olympische Spelen voor mensen met een beperking . Op zaterdag 18 juni 2016 zal op het TRIAS 
complex dit evenement plaats vinden onder de naam Heiloo Olympics.  

 
o PCC Maalwater Run & Walk  

Ook bij de door de Rotary Club Heiloo en TRIAS georganiseerde wandelingen en hardloop 
wedstrijden was de SportRaad in 2015 betrokken. Onder de bekende naam PCC Maalwater RUN 
& Walk zal deze ook weer in 2016 (17 april) vanuit het stationscentrum worden gehouden. 
De Rotary ondersteunt hiermee door de deelname van de schoolkinderen het Sport&School 
project. Daarnaast dragen zij nu definitief de sport een warm hart toe door de opbrengsten van 
sponsoring en andere inschrijfgelden te doneren in een nieuw opgericht Rotary Sportfonds. 
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o Sportdagen basisscholen  

 Voortvloeiend uit het Sport & School project werden de scholen in 2015 in de gelegenheid 
 gesteld om zich in de te schrijven voor de sportdagen met de groepen 3 t/m 8. Door 
 belangstelling  vanuit de scholen zal nu ook voorzichtig worden begonnen met sport & spel 
 voor groep 1 en 2. De sportdagen werden in 2015 samen met de Buurt Sportcoach 
 georganiseerd. In 2016 is de SportRaad nog zijdelings bij de organisatie betrokken,  maar dat zal 
 daarna steeds minder het geval zijn. 


