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SPORTRAAD MEIERIJSTAD I.O.
BIJEENKOMST

30 OKTOBER 2017

WERKGROEP SRM I.O.

1. Verwelkoming, samenvatting afgelopen kwartaal

2. Bespreking van notitie “Concept Stichting SRM”

 Doel van de SRM

 Samenwerking SRM – Gemeente (convenant)

 Organisatie van de SRM: bestuur – contactraad – werkgroepen

3. Vervolgtraject/tijdpad

4. Rondvraag

JEUGD & SPORT STIMULERING SCHIJNDEL
SPORTCOLLECTIEF VEGHEL
ROOIS SPORTCOLLECTIEF I.O.
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AFSPRAKEN BIJEENKOMST 26 JUNI 2017 (BIJ WEC)

 Akkoord met doelstellingen van de SRM

 De initiële werkgroep:

 Peter van Esch, Dick Mandemaker (JSSS),
Frans Schilder, Hein Timmermans (Sportcollectief Veghel),
Wim van Meijl (Sint-Oedenrode)

 Werd uitgebreid met:

 Ronald ter Haak (VV Boskant), Paul Schoenmakers (TV de Hopbel), Gerard Hendriks (TTCV/van 
Herwaarden),  Willy de Poorter (VV Blauw-Geel), Rolf de Jong (VV Erp/Omni De Brug), Pieter van 
Dijk (BC ’67), Piet Linschooten (Lichamelijke Gehandicapten Sportvereniging Veghel)

 Akkoord om de Werkgroep SRM i.o. voorlopig te laten functioneren als Klankbordgroep

BEOOGDE DOELSTELLINGEN SRM

 De SportRaad Meierijstad (SRM) is primair een samenwerkingsverband van de 
niet commerciële sportaanbieders in Meierijstad, met als doel als één partij te fungeren 
in relatie tot gemeente Meierijstad en andere partijen die het algemeen belang van de 
Sport in Meierijstad dienen.

 Doelstellingen
 Vertegenwoordigen wie we zijn, door een daadkrachtige en besluitvaardige sportraad

 Formeel klankbord naar Gemeente (gevraagd én ongevraagd), vastgelegd in convenant

 Samenwerking bewerkstelligen tussen sportaanbieders onderling en van sportorganisaties met 
maatschappelijke partijen (inzake sportaanbod en bijdrage aan gezonde leefstijl en welzijn)
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ADVIESONDERWERPEN

De adviezen van de SRM betreffen alle aandachtsgebieden binnen de (sub)sector Sport en 
Bewegen, zoals:

 Sportinfrastructuur, accommodatiezaken

 Tarieven en subsidies voor sport

 Sportstimulering

 Sportaanbieders c.q. sportverenigingen

 Rol en maatschappelijke meerwaarde van sport

 Sportprofilering

SAMENWERKING SRM EN GEMEENTE

 Verplichtingen Gemeente
 Informeren SRM (tijdig en actief) over gemeentelijke beleidsontwikkelingen Sport en aanverwante 

beleidsterreinen (direct en indirect)

 Vooraf advies vragen inzake onderwerpen in kader sport in Meierijstad
 Inhoud sportbeleid, tarieven en subsidies, wijzigen van infrastructuur, inzet van professionele krachten

 Indien advies niet wordt opgevolgd, dient dat te worden gemotiveerd

 Convenant (bindende afspraak) zodat
 Erkenning en positie SRM worden geborgd

 Rol en bijdrage van SRM worden herkend

 Wederzijdse verplichtingen duidelijk zijn

 Resultaatgebieden benoemd worden
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RESULTATEN

SRM beoogt bij te dragen aan (meetbare) resultaten

 Een breed en gevarieerd sportaanbod

 Sport dient betaalbaar te zijn en te blijven

 Sportaccommodaties zijn kwalitatief hoogwaardig en zijn goed bereikbaar

 Sportverenigingen dienen vitaal te zijn

ORGANISATIE SRM

 SRM is een stichting
 Alle sportaanbieders met domicilie Meierijstad zijn aangesloten, onder voorwaarden

 Contactraad bestaat uit vertegenwoordigers van elke sportaanbieder

 Bestuur wordt gekozen door de Contactraad

 Voorwaarden voor deelname SRM
 Sportaanbieder is niet commercieel

 Sportaanbieder bij voorkeur aangesloten bij officiële sportbond onder auspiciën NOC*NSF

 Sportaanbieder betaalt jaarlijks een bijdrage aan de SRM (hoogte bepaalt de Contactraad)

 Alleen bij NOC*NSF aangesloten sportaanbieders kunnen SRM bestuursleden leveren



30 oktober 2017

5

ORGANISATIE SRM – CONTACTRAAD EN BESTUUR

Sportaanbieders (verenigingen, organisaties) / 25000

Contactraad /150

Bestuur / 9 Werkgroepen / Y

CONTACTRAAD SPORT

 SRM bestuur wordt terzijde gestaan door Contactraad Sport
 Bevordert de verhoudingen in de Meierijstad sportwereld door regelmatig onderling contact

 Brengt SRM bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit

 Samenstelling en taken Contactraad Sport
 Elke sportaanbieder kan zich vertegenwoordigen in de Contactraad, door één of meer leden van 

haar organisatie

 Elke sportaanbieder heeft één stem, ongeacht grootte van organisatie

 De Contactraad benoemt uit haar midden de SRM bestuursleden, door verkiezingen

 De Contactraad stelt jaarlijkse bijdrage aan SRM vast
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BESTUUR SRM

 Samenstelling bestuur SRM
 Maximaal en bij voorkeur 9 leden, minimaal 5 leden, altijd oneven aantal

 Sportexpertise beschikbaar in bestuur, een bestuurslid zit zonder last en ruggespraak!

 Representatieve vertegenwoordiging van alle sporten, om diversiteit te waarborgen

 Illustratief: 4 van “buiten sporten”, 3 van “binnen sporten” en 2 van “natte en overige sporten”

 Verkiezen en aftreden bestuursleden
 Alleen bij NOC*NSF aangesloten sportaanbieders kunnen SRM bestuursleden leveren

 Zittingsduur 3 jaar, maximaal 6 jaar

 Verkiezing en benoeming door Contactraad

 Aftreden indien noodzakelijk, voorgesteld door SRM bestuur, besluit door Contactraad

 Werkgroepen kunnen worden ingesteld en opgeheven door bestuur SRM

VERVOLGTRAJECT/TIJDPAD

 Structureel overleg met Gemeente opstarten

 Convenant bespreken en finaliseren

 Bijeenkomst over Sportbeleid met Gemeente plannen en voorbereiden

 13 november – werkgroep SRM vergadering

 Finaliseren van opzet SRM, verwerken commentaren en input sportaanbieders

 Kandidatenlijst bestuur vaststellen

 Formele oprichting voorbereiden en plannen (met notaris)

 11 december – Contactraad Sport met verkiezing bestuur SRM
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SPORTRAAD MEIERIJSTAD

 Vragenlijst Gemeente

 VOG

 Rondgang verenigingen begin 2018

 …

Overgebleven vragen?


