Notulen ALV Sportraad 7-9-2021
1. Opening voorzitter
Frans opent om 20:00 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
2.1 Dank aan Badminton Vereniging Vennewater voor het beschikbaar stellen van hun locatie en de
koffie en thee bij ontvangst. Na afloop is er een drankje van de Sportraad
2.2 Aanwezig: vertegenwoordigers van 7 leden, te weten:
 TPC Heiloo United
 HZV
 Zwemclub de Spetters
 VV HSV
 HV de Terriers
 Vennewater Badminton
 Dojo ’t Loo
Gast: Buurtsportcoach Bart Ploeger
2.3 Er is bericht van verhindering ontvangen van Basketbal vereniging Flashing Heiloo en van
Schietvereniging De Vrijheid.
2.4 De huidige bestuurs-/ondersteunende leden worden voorgesteld (Frans Endel, Vz, Ton Mosheuvel
Vvz, Hil Wardenburg Pmstr, Annelies Hellingman Az, Joep Hooijschuur Az. Afwezig is Hans de Visser
Secr en Pascale de Hoogh is virtueel aanwezig als kandidaat bestuurslid.
2.5 De stand van zaken voor de Taskforce wordt kort aangegeven. Het aanvraag venster voor 2021 is
gesloten. Sluitingsdatum was 1 juli 2021
2.6 Bart Ploeger geeft aan dat het Sportakkoord budgetverhoogd en hierdoor praktisch verdubbeld is.
Tevens wordt de looptijd van het Sportakkoord verlengd van 2 naar 3 jaar. Bart geeft nog even de
voorwaarden voor het doen van een aanvraag hierop aan. Vanuit de zaal komen opmerkingen over
de complexiteit van de aanvraagprocedure; bijv:er kan niet als aanbieder zelfstandig een verzoek
worden ingediend, er moet altijd een partner gezocht worden, dit ontneemt de animo. Zowel Bart,
namens de Stuurgroep Sportakkoord, als de SR biedt aan dat verenigingen hun ideeën met hen
kunnen delen om te zien of zij kunnen helpen met het vinden van oplossingen.
De zaal vraagt tevens om ter inspiratie succesverhalen gefund door oa geld uit het Sportakkoord
(en /of Taskforce) gedeeld kunnen worden. Bart zegt toe voorbeelden beschikbaar te stellen.
Kandidaat SR bestuurslid Pascale zal dit opnemen in het communicatie plan.
2.7 Bart legt uit wat de doelstelling is van het leefstijl interventie budget; vnl aansluiting bereiken van
speciale doelgroepen in de samenleving en hen te laten mee sporten/bewegen. Ook hier het
verzoek deze informatie te delen op website.
2.8 Ton Mosheuvel legt uit wat de bedoeling is van dit beschikbare budget. Doelstelling hiervan is om
kwetsbaren in de samenleving te proberen te betrekken bij de keur aan sport- en
beweegaanbieders, maar tevens voor andere initiatieven in de maatschappij. Ook deze informatie
zal worden gedeeld op de website.
2.9 Pascale geeft de stand van zaken m.b.t. communicatie plan en website weer; de website is onder
constructie en naar verwachting sept/okt ‘gereed’. V.w.b. het communicatie plan vraagt zij aan de
aanwezigen of deze input willen leveren over welke informatie op welke wijze de leden willen
ontvangen. Het communicatieplan zal naar verwachting Q1 2022 gereedkomen.
3. Verslag vergadering d.d. 03-6-2020
Het verslag wordt unaniem en zonder aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld, met de kanttekening
dat de toegezegde Sportraad statuten zullen worden nagezonden bij deze notulen.
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4. Verantwoording bestuur
4.a
Het verslag van het bestuur wordt zonder wijzigingen goedgekeurd
4.b
Het financieel verslag van 2021 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd
4.c
Het verslag van de kascommissie wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Marjet van Zon
(Spetters) wordt bedankt voor haar inzet in dezen en getrakteerd met een verwenpakket.
4.d
Voor de nieuw te vormen kascommissie melden zich Marjet van Zon en Ton Verberne aan,
waarvoor de hartelijke dank.
5. Begroting 2021
De begroting voor 2021 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
6. Bestuur verkiezing, benoemingen
Pascale de Hoogh stelt zich voor en haar toetreding tot het bestuur voor de portefeuille communicatie
van de Sportraad wordt unaniem goedgekeurd. Welkom Pascale!
7. Doelstellingen Sportraad 2022
7.a
De gemeenteraad van Heiloo heeft op 5 juli 2021 de verantwoordelijke wethouder met de
portefeuille sport opgedragen zo snel mogelijk een beleidsplan Sport voor Heiloo op te stellen.
De SR zal er op toe zien dat dit gebeurt en heeft een brief opgesteld voor alle politieke partijen
met als doel het op te nemen in haar partijprogramma’s. Deze brief is als bijlage bij de
vergaderstukken gestuurd en wordt unaniem geaccordeerd. Deze brief zal z.s.m. aan de
politieke partijen verzonden worden.
7.b
In het sportakkoord is destijds op initiatief van de Sportraad een addendum opgenomen waarin
het uitvoeren van een onderzoek t.b.v. Duurzaam Accommodatiebeleid is voorgesteld. De
doelstelling van dit door professionele, objectief, externen uit voeren onderzoek, is om te zien
hoe de huidige sport- en bewegingsaanbieders, als zij bij wijze van spreken vandaag zouden
starten met hun activiteiten, dit dan zo effectief en efficiënt mogelijk zouden doen, kijkend naar:
geheel/gedeeltelijk/gezamenlijk gebruik van opstallen;
inrichten organisatie met oog op ontwikkelingen vrijwilligersparticipatie;
optimaliseren inclusiviteit;
optimaliseren integratie jeugd, senioren, blenden van doelgroepen en sporten
minimaliseren milieu footprint;
etc, etc, etc.
Voor dit onderzoek vraagt de Sportraad akkoord en de aanwezige leden in de vergadering gaan
unaniem akkoord.
Zie hiervoor ook het genoemde addendum, dat als bijlage bij de notulen is bijgevoegd.
De vergadering onderschrijft deze doelstellingen en ondersteunt deze unaniem en gaat akkoord dat dit
document naar het college en Politiek Heiloo wordt gezonden, met het advies om deze punten op te
nemen in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
8. Rondvraag, w.v.n.t.t.k
Er zijn geen vragen
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21:30 de vergadering.
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