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aanwezig Dhr. P. Bucx, dhr. J. de Hoog (vz.), dhr. H. Keizer, dhr. M. van der Kraan, dhr. S. van der Sluis (ambt. 
secretaris), mw. S. Snel, dhr. R. Zandijk en mw. N. de Vroome. 

afwezig Dhr. S. van der Quast en dhr. K. Pels (kandidaat -lid) 

afschrift N.v.t. 

registratie nr.  

verslaglegging Dhr. S. van der Sluis 
 
 

1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer De Hoog opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• Omgevingsvisie. De heer Van der Sluis vertelt dat de gemeenteraad naar verwachting in mei de 
ontwerp Omgevingsvisie vrij geeft voor inspraak. Zodra dat gebeurd is, worden de leden hiervan 
op de hoogte gesteld. De ontwerp Omgevingsvisie wordt geagendeerd voor de bijeenkomst van 
7 juli, zodat deze besproken kan worden en er namens het Sportplatform een advies opgesteld 
kan worden. 

• Dhr. S. van der Quast stopt. De heer Van der Quast heeft aangegeven te stoppen als lid van het 
Sportplatform en draagt dhr. M. Marée voor als zijn opvolger. De overige leden stemmen in met 
het voorstel om de heer Marée voor de bijeenkomst van 7 juli uit te nodigen om nader kennis te 
maken. 

 
3. Verslag van de bijeenkomst van 15 maart 2021 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: 
210315-01 – Afvoeren. 
210315-02 – Afvoeren.  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. Rooster van aftreden 

De leden zijn akkoord met het rooster van aftreden. Het rooster is vastgesteld. 
 
5. Concept Toekomstplan Team4Talent 
Het concept Toekomstplan T4T wordt besproken, zodat er een advies richting de opstellers en de 
stuurgroep T4T kan worden opgesteld. Hieronder volgen de belangrijkste opmerkingen. Voor alle 
opmerkingen en suggesties wordt verwezen naar de reactie en het advies dat is opgesteld (zie 
bijlage). 

- In zijn algemeenheid: een helder en goed leesbaar plan 
- Meer aandacht voor ondersteuning alle sportverenigingen 
- Team4Talent moet meerwaarde bieden en het verschil maken. Dit vraagt iets van de 

medewerkers (opleidingsniveau en kwaliteit) 
- Visie en doelstellingen zijn niet concreet genoeg; doelstellingen ‘smarter’ formuleren 
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- Aandacht voor het meten van effecten en opbrengsten 
- Meer inzetten op doelgroep jeugd van 12 en ouder; Stanislas bij T4T betrekken 
- Duidelijker maken wat we met Team4Talent willen bereiken (Visie en doelstellingen) 

 
6. Rondvraag 
De heer Zandijk wijst de heer Van der Sluis op de uitrol van de landelijke Sportcampagne GR2022. 
Deze landelijke campagne stimuleert en ondersteunt lokale sportcampagnes in de aanloop naar de 
verkiezingen.  
 
7. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op woensdag 7 juli. 
 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

210510-01 Opstellen reactie en advies Sportplatform m.b.t. 
Toekomstplan T4T 

S. v/d Sluis 07-07-2021 

 
 
Vergaderdata 

- Woensdag 7 juli 
- Maandag 20 september 
- Woensdag 17 november 

 




