Infobrief Sportraad Meierijstad d.d. januari 2018
Samenstelling bestuur Sportraad Meierijstad
Op 3 januari jl. is in de eerste bestuursvergadering besloten tot de volgende verdeling van rollen en
taken:
Dagelijks bestuur: voorzitter (Rolf de Jong), vicevoorzitter (Lex van der Flier),
secretaris (Hein Timmermans), penningmeester (Willy de Poorter)
Bestuurslid Buitensport: Peter van Esch, Bert van Riel
Bestuurslid Binnensport: Eric Rath, Patrick Vissers
Bestuurslid “Natte sport” en overige: Lex van der Flier, Hein Timmermans
Communicatie & databeheer: Dick Mandemaker
Thema’s/prioriteiten
Door de gemeente is een nieuwe planning voorgelegd om in een beperkt aantal stappen het nieuwe
gemeentelijk sportbeleid te formuleren. In de periode januari 2018 – maart 2018 zijn er 3
bijeenkomsten gepland met de klankbordgroep SRM. Er zijn nog geen inhoudelijke documenten ter
beschikking gesteld. Het voltallige SRM-bestuur zal optreden als gesprekspartner tijdens deze
bijeenkomsten. De door verenigingen genoemde onderwerpen op de bijeenkomst van 18 december
jl. worden daarna opgepakt, voor zover deze niet in dit nieuwe sportbeleid zijn opgenomen.
Communicatie
De Sportraad Meierijstad beschikt vanaf heden over een nieuw email-adres:
sportraadmeierijstad@outlook.com
Op korte termijn zal een website worden gerealiseerd.
Contactraad
De SRM zal een eerste feedback aan de verenigingen over de actuele stand van een eerste concept
van de nieuwe sportnota. Wij verzoeken de verenigingen voor deze bijeenkomst de datum van
maandag 26 februari a.s. te reserveren. Definitieve uitnodiging volgt begin februari.
Overige onderwerpen
1. Horeca en Sport
In het kader van de harmonisatie APV/paracommercie heeft de SRM een uitnodiging
ontvangen van de Gemeente om als gesprekspartner te fungeren. Ons oordeel is dat dit geen
taak voor de SRM is, omdat niet alle sportverenigingen over een ‘eigen kantine’ beschikken.
Daarom hebben wij de Gemeente verzocht om alle belanghebbende verenigingen
rechtstreeks uit te nodigen voor een bijeenkomst op donderdag 25 januari a.s.
2. Verklaring omtrent Gedrag (VoG)
Een onderwerp dat veel in de publiciteit is. De gemeente wenst gemeentelijk beleid te
1

maken i.s.m. de organisaties die veelal met vrijwilligers werken. Geldt dus ook voor de
sportverenigingen. Dit onderwerp past bij de taken van de SRM. We zijn in afwachting van de
uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.
Agenda
Donderdag 25 januari – bijeenkomst Gemeente over paracommercie
Maandag 26 februari – 1ste discussiebijeenkomst Contactraad SRM over Sportnota
Donderdag 15 maart – beeldvormende bijeenkomst Gemeenteraad Meierijstad over Sportnota
Maandag 19 maart (vooralsnog) – 2de discussiebijeenkomst Contactraad SRM over Sportnota
Noteer deze datums vast in uw agenda, een uitnodiging volgt!
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