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Jaarverslag van de Sportraad Vlissingen 2017 
 
 

Opdracht en taken van de Sportraad 

 
Deze liggen vast in de Verordening Sportraad Vlissingen*. De voornaamste 
opdracht is het zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen van de 

voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid m.b.t. sport en bewegen 
in de meest brede zin van het woord. 

 

De voornaamste taken  

 
Het adviseren van het college op het terrein van sport en bewegen, het 

bevorderen van een goede samenwerking tussen het gemeentebestuur en de 
aanbieders van sport èn de aanbieders van sport onderling, het verdelen van de 
gemeentelijke sportaccommodaties en het verdelen van de subsidies voor de 

sport. 
 

Samenstelling van de sportraad 

 

Deze ligt vast in de Verordening*. Naast een onafhankelijke voorzitter zijn er 
acht vertegenwoordigers van de sportaanbieders, die op basis van deskundigheid 

hun bijdrage leveren aan de sportraad.  
 

Contacten 

 

Er is vijf keer vergaderd op locatie: bij schermvereniging l’Assaillant, bij 
turnvereniging VTV, bij Zwemschool Zeeland, bij Stichting ROAT en bij 
voetbalvereniging GPC Vlissingen. 

De overige vijf vergaderingen vonden plaats in de Vredehoflaan, afdeling Sport. 
 

De wethouder de heer S. Stroosnijder bezocht meerdere malen de 
vergaderingen, evenals enkele raadsleden. 
 

De leden van de Sportraad brachten meerdere bezoeken aan de sportaanbieders. 
 

Accommodatie 

 

Er is regelmatig contact geweest met het adviesbureau Newae over de kosten 
m.b.t. gebruik, beheer, onderhoud, behoefte en capaciteit van sport- en 

welzijnsaccommodaties. Twee leden van de Sportraad hebben regelmatig 
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deelgenomen aan de bijeenkomsten met Newae, de wethouders van Sport en 

van Welzijn en de betrokken ambtenaren. 
Er is in het voorjaar een bijeenkomst geweest met de sportaanbieders. Daar zijn 

de resultaten van het exploitatieonderzoek van Newae van de gemeentelijke 
sport- en welzijnsaccommodaties besproken. 
De Sportraad heeft in oktober advies geschreven aan het college van B en W 

over het nieuwe Newae rapport. 

 

Gespreksonderwerpen 

De uitleen van het sport en spelmateriaal komt per april in handen van Stichting 

ROAT. 
 
De Sportraad heeft de discussie over het gebruik van kunstgrasvelden 

nauwlettend gevolgd.  
 

Dhr. Bouzambou, student aan de opleiding Sportkunde van de HZ heeft een zijn 
onderzoek gepresenteerd over de inventarisatie van behaalde diploma’s in het 
schoolzwemmen. 

 
De Sportraad heeft verenigingen geïnformeerd om middels de Vrijwilligersmarkt 
vrijwilligers te werven. 
 

Er is overleg geweest met de Sportraad Goes, met als doel het uitwisselen van 
ervaringen. 
 

Dhr. Hopmans van Sport Zeeland heeft een presentatie gegeven over de 
koerswijziging van de Brede Impuls Combinatiefuncties. 

 
 

Activiteiten 

 

Enkele leden van de Sportraad zijn in februari aanwezig geweest bij het 
Sportgala Goes. 
 

Twee leden van de Sportraad zijn in september aanwezig geweest op de open 
dag van de manege ‘De Scheldestad’ waar de nieuw aangelegde binnenbak 

geopend werd. 
 
Een lid van de Sportraad is in oktober aanwezig geweest bij de feestelijke in 

gebruik name van de mountainbike route van de Vereniging De Zeeuwse Kust. 
 

Twee leden van de Sportraad hebben de presentatie bijgewoond van Bosch en 
Slabbers (landschapsarchitecten) over de inrichting van het Nollebos. 
 

Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd aan de verenigingen. 
 

Er is twee keer een bestuurlijk overleg geweest met de wethouder Sport. 
 
Er is een nieuwe beleidsregel Sport waarbij een kleine subsidie kan worden 

aangevraagd. 
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We hebben een nieuw logo. 
 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website welke in 2018 in gebruik genomen zal 
worden. Ook zullen we gebruik gaan maken van Facebook.  
 

Sporthuldiging  

 
Op 26 januari 2018 vond de sporthuldiging van het jaar 2017 plaats in sporthal 
Baskensburg i.v.m. het vijftig jarig bestaan van de sporthal. Basketbal Marathon 

verzorgde deze avond de demonstraties. 
De kampioenen van 2017 uit de gemeente Vlissingen zijn gehuldigd. 

De sportverkiezing leverde de volgende winnaars op: 
 
Sportvrouw: Nancy van der Ven (motorsport) 

Sportman: Tim van den Broeke (atletiek) 
Sportploeg: Estafette Ploeg NJJK (zwemmen) 

Sporttalent: Guido Brink (zwemmen) 

Carrièreprijs: Dennis en Gérard de Nooijer 

  
* zie voor meer info de site van de gemeente Vlissingen 

 
 

Uitgekeerde subsidies 2017 

 

Sportdagen basisscholen Oost-Souburg  €    600,00 

Sporthuldiging 2017 i.s.m. Turnschool Zeeland € 2.750,00 
Citytrail Vlissingen      € 2.000,00 

Zeeland Beach Classics     € 5.000,00 
SV Walcheren familie-evenement   €    500,00 
RSV De Scheldestad     € 1.200,00  

Superhelden training     € 3.500,00 
MTB vereniging De Zeeuwse Kust   € 1.150,00 

GPC Vlissingen      € 1.495,38 
SV Walcheren      € 2.691,65 
JVOZ        € 1.495,38 

VC Vlissingen      € 1.235,85 
vv RCS        € 3.251,88 

 
 
totaal verstrekte subsidies € 26.870,14 

Budget 2017   € 33.226,00 
Resterend:    €   6.355,86 

 
 

Er zijn veel subsidies afgelopen jaar toegekend, een toename van meer dan 
100%. 
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Leden Sportraad 

 
Dhr. A. Stroo (voorzitter) 
Dhr. P. Huser (secretaris, aangetreden op 1 februari 2017) 

Dhr. Y. Afkir (aangetreden op 1 september 2017) 
Dhr. R. Maljaars  

Mevr. C. Marteijn  
Mevr. M. Brozius  
Mevr. M. Van Mierlo   

Dhr. H. Van Rooijen  
Mevr. S. Rosier  

 
Dhr. E.D. Meyjes (afgetreden op 31 januari 2017) 
Dhr. P. Amsterdam (secretaris, afgetreden op 31 juli 2017) 

 
Dhr. A. van den Beld (adviseur Sportraad) 

Mevr. N. Van Heulen (notulist) 
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