Platform Sport Houten
Extra bijeenkomst van 9 november 2015, 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Sportpunt Houten, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

Sportverenigingen en economische zelfstandigheid
Verslag
1. Opening
Deze bijeenkomst beoogt verruiming van de mogelijkheden voor sportverenigingen voor een grotere
economische zelfstandigheid. Onder voorzitterschap van Arie Oskam, gemeente Houten worden alle
belemmeringen geïnventariseerd die meer eigen inkomsten en een grotere economische
zelfstandigheid van de sportverenigingen in de weg staan. Deze belemmeringen worden vervolgens in
volgorde van urgentie gezamenlijk doorgenomen. Waar mogelijk worden oplossingen aangegeven om
de belemmeringen weg te nemen. Het besproken wordt hieronder per thema weergegeven.
Mits anders aangegeven zal Marellie Schreurs in vervolg op deze bijeenkomst de aangegeven acties
uitvoeren en zal hierover schriftelijk terugkoppelen.
Op 12 november volgt inbreng van het besprokene in het vergunningen overleg. Daarna is er op 7
december Beleidsoverleg met de betrokken wethouders. Terugkoppeling hieruit vindt in de 2 e of 3e
week van december plaats.
2. Verruiming van openstellingstijden /schenktijden
Dit thema kwam als afzonderlijk thema al aan de orde tijdens de bijeenkomst van Platform Sport
Houten op 28 september jl. en komt hier niet inhoudelijk meer ter sprake.
Naar aanleiding van het overleg van 28 september jl. heeft Marellie Schreurs de sportbesturen per
mail nadere vragen gesteld over openstelling en schenktijden tijdens het weekend. Aan de
sportbesturen wordt gevraagd deze vragen uiterlijk vóór 24 november a.s. te beantwoorden, zodat
de gemeente deze kan meenemen in een nieuwe afweging voor schenktijden in het weekend. Op 1
december a.s. volgt vervolgens over de horecastuitingstijden en schenktijden een rondetafelgesprek
(RTG) en op 15 december a.s. beslist de gemeenteraad of deze tijden worden aangepast.
Bijzondere situaties: Nogmaals wordt ingegaan op de specifieke wensen van enkele landelijk
spelende verenigingen. Hun teams keren zeker 4 tot 6 keer per jaar laat terug en treffen vervolgens
een gesloten bar aan (langer dan 2 uur na de laatste thuiswedstrijd).
Actie: De besturen van Taurus en Handbal Houten gaan samen na of en hoe hiervoor een specifieke
ontheffing kan worden aangevraagd.
3. Vergunningen/ontheffingen beleid
Voorwaarden zaalgebruik: Het beleid inzake ontheffingen voor het gebruik van verlichting, geluid,
(incidentele) verkoop op de accommodatie en inzet van BHV wordt door veruit de meeste
sportverenigingen als een grote belemmering ervaren.
Aantal ontheffingen: Dit is op basis van algemene regelgeving gemaximeerd tot 12 ontheffingen per
jaar per inrichting. Dit geldt als veldverlichting buiten vastgestelde tijden ontstoken wordt, maar ook als
bijvoorbeeld ontheffing gevraagd wordt voor het gebruik van een geluidsinstallatie bij een
sportevenement. Als meer verenigingen evenementen houden op eenzelfde complex wordt dit aantal
snel overschreden en frustreert dit sportactiviteiten. Met name op sportcomplex De Meerpaal deed dit
zich al bij verschillende gelegenheden voor.
Actie: Nagaan of het begrip “inrichting”, dat nu is opgehangen aan een geheel sportcomplex, ook
gelezen kan worden als “een sportvereniging” of “een gedeelte van een complex”.
Toezicht accommodaties: Sportverenigingen ervaren het toezicht op het gebruik van accommodaties
als zeer strikt. Actie: Bespreken met de afdeling Verhuur van de gemeente.
Aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning: Deze wordt als onnodig uitvoerig ervaren.
Veel moet steeds opnieuw worden opgegeven. Er is behoefte aan een eenvoudige manier om bij
eenzelfde soort aanvraag met een herhalingsverzoek te kunnen volstaan.
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Actie: Nagaan of het gemakkelijker kan worden gemaakt herhalingsaanvragen in te dienen.
4. Reclame-uitingen langs rondweg, hek of in de sporthal
Zichtbelemmering: Er is eerder bekend gemaakt, dat het voor sportverenigingen is toegestaan om
reclame-uitingen langs de Rondweg of aan het buitenhek te plaatsen. Bij SV Houten lijkt hierop een
uitzondering aan de orde, omdat de gemeente geen zeggenschap zou hebben over de openbare
ruimte aldaar. Bij Delta Sports en TC Atalanta blijkt echter het plaatsen en onderhouden van groen
(struiken en bomen) buiten het park het zicht op reclame te belemmeren. Met name wegens het
bezuinigen op onderhoud wordt groen niet meer voldoende uitgedund.
Actie: Betrokken sportverenigingen gaan na of groenadoptie hier een oplossing voor kan bieden.
Meerpaal: In tegenstelling tot de algemene mededelingen van gemeente Houten geeft de
beheerstichting van De Meerpaal aan, dat de gemeente verbiedt om reclame uitingen op het
buitenhek te plaatsen.
Actie: nagaan of opnieuw een officiële uitspraak op papier kan worden gezet die expliciet ook voor
deze situatie geldt. Deze uitspraak moet gelijkluidend naar zowel stichting als betrokken verenigingen
worden gestuurd.
Reclame in/aan sporthal: Het ophangen van reclame aan de buitenkant van de hal is bij Sporthal De
Kruisboog inmiddels officieel goedgekeurd en wordt daar ook gerealiseerd. Voor reclame ophangen
aan de binnenkant van de hal is officieel nog geen expliciete toestemming verleend. Dit wordt tot
heden alleen gedoogd. Voor andere sporthallen is nog niets geregeld.
Actie: Nagaan hoe dit voor andere sporthallen ingevoerd kan worden.
5. Uitbreiding aantal feestavonden
Sport gerelateerd: Verschillende sportverenigingen ervaren het als een belemmering, dat hun
sportkantine niet aan derden verhuurd mag worden voor feesten. De voorwaarde dat de activiteiten
sport gerelateerd moeten zijn wordt als beperkend ervaren en zou in ieder geval uitgebreid moeten
worden naar sport- en welzijn gerelateerd.
Opgemerkt wordt, dat openstelling van de kantine voor welzijnsactiviteiten voor een vereniging ook
nieuwe vrijwilligers kan aantrekken. Verwezen wordt naar ervaringen elders met het “Buurthuis van de
toekomst” . Uitbreiding tot feesten van een lid zou daarnaast ook mogelijk moeten kunnen zijn.
Er zijn ook sportverenigingen die zelf niet staan te juichen voor het gebruik van de kantine voor
feesten, enerzijds vanwege de extra belasting voor de vereniging. Anderzijds ook wel vanwege de
tegenstrijdige belangen met hun (horeca) sponsors.
Koninklijke Horeca Nederland lijkt hierin wel bescheiden ruimte te willen bieden.
6. Verkoop in sportcomplexen
Op dit vlak is in de kantine officieel niets toegestaan. Het geldt bijvoorbeeld ook voor een sponsor van
sportkleding, die een kledingrek wil plaatsen bij een toernooi. Deze beperking zou te maken hebben
met regelgeving (Drank- en horecawet) die verkoop (detailhandel) verbiedt op plaatsen waar ook
alcohol wordt geschonken.
Actie: Nagaan wat de regelgeving specifiek verbiedt/wel toestaat.
7. Sportfaciliteiten in de sporthallen
Ter sprake komt, dat de faciliteiten om een sport uit te oefenen niet altijd voldoende zijn en er daarom
naar elders (buiten Houten) moet worden uitgeweken. Dit doet zich actueel voor inzake afgekeurde
zaalbalken voor zaal hockey (Molenwiek). Volgens PBA zouden deze balken geen deel uitmaken van
de zaal inventaris.
Actie: Nagaan wat inbegrepen hoort te zijn in de beschikbare zaalinventaris.
8. Subsidies
Generieke subsidies voor sportverenigingen zijn (met instemming van de sportverenigingen) zijn
vrijwel overal afgeschaft. Toch ziet men andere gemeenten toch weer geleidelijk subsidies gaan
geven in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld, omdat een vereniging dreigt om te vallen).
Actie: Betrekken bij de evaluatie van 2 jaar Sportfonds Houten.
Sluiting, om 21.30u.
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Bijlage 1 bij: Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten d.d. 9 november 2015

Deelnemerslijst
Verenigingsbesturen van:
BV Houten
FC Delta Sports ‘95
Handbal Houten
Hockeyclub Houten
KV Victum | War Child
SV Houten
TC Atalanta
TV De Doordraaiers
Volleybalvereniging Taurus
Gasten
Gemeente Houten

Sportpunt Houten

Naam deelnemer
Peter van der Wens
Ron Ossendrijver
Matthieu Elbertse
Dick Jacobs
Hans Westhoven
Ank Versteeg
Nico van Slegtenhorst
Gert Wildvank
Sander Komijn
Peter Hermens
Herman Kraaij
Wim van Dongen

Functie
Voorzitter
Penningmeester

Arie Oskam
Ellen Arendse
Geneviève Eyck
Marellie Schreurs
Jolijn Hoek – van de Giessen

dagvoorzitter
Beleidsmedewerker
Coördinator team
Jur. beleidsmedewerker
Combinatiefunctionaris
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Bestuur
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter Paviljoencie
Voorzitter
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