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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer Van der Sluis (technisch voorzitter, omdat nog niet is voorzien in de vacature van de 
voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn berichten van verhindering 
ontvangen van de leden Keizer, Maree en De Vroome. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag van de bijeenkomst van 10 november 2021 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De heer Van der Sluis deelt mee dat er een gesprek is geweest tussen de wethouder sport, de heer 
Hennevanger, de heer Van der Sluis en de directeur van SPORT.GOUDA, de heer Berteling en de heer 
Zandijk. Er is informatie uitgewisseld over het sportbeleid tussen beide gemeenten. Meer specifiek is 
gesproken over verenigingsondersteuning sport en de vitaliteitscan voor sportverenigingen.  
 
3. Nieuwe voorzitter Sportplatform 
Als gevolg van het vertrek van de voorzitter, de heer De Hoog, moet een nieuwe voorzitter worden 
gevonden. Om tot invulling van de vacature te komen wordt de te volgen procedure besproken. 
 
Mevrouw Snel ziet de nieuwe voorzitter wellicht uit de eigen gelederen komen, maar ziet deze taak 
niet voor zichzelf weggelegd. Mevrouw Snel vindt het belangrijk dat de voorzitter iemand is die het 
Sportplatform goed kan vertegenwoordigen. Iemand die zicht heeft op wat er speelt, een kritische 
blik heeft en een netwerk. 
De heer Van der Kraan vult aan: iemand met een frisse blik, bestuurlijke ervaring en ‘know how’.  
De heer Pels is eveneens van mening dat de nieuwe voorzitter een kritische blik heeft, scherp is en 
een goed spreker. De heer Pels ziet zichzelf niet als voorzitter van het Sportplatform. 
De heer Bucx sluit aan bij de voorgaande sprekers. De nieuwe voorzitter mag iemand zijn met veel 
contacten. Wellicht de heer Keizer? De heer Keizer beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. 
Mevrouw Snel is het met de heer Bucx eens.  
De heer Zandijk vraagt of we als Sportplatform nog doen wat er in het reglement staat? Misschien 
daar nog eens goed naar kijken. Wat de heer Zandijk betreft heeft de nieuwe voorzitter een groot 
netwerk en is deze onafhankelijk. De heer Zandijk is van mening dat een onafhankelijk voorzitter 
beter in staat is de leden qua deskundigheid in hun kracht te zetten. Daarnaast acht de heer Zandijk 
het belangrijk dat de voorzitter inhoudelijk weet wat er speelt en weet heeft van wat er speelt bij de 
politieke partijen. 
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Alle leden zijn van mening dat het lastig wordt om iemand te vinden die aan alle eisen/wensen 
voldoet.  
Overeengekomen wordt dat de heer Van der Sluis een profielschets opstelt en dat deze in de 
volgende vergadering wordt besproken. Actie: dhr. Van der Sluis. In tweede instantie zou eventueel 
een oproep geplaatst kunnen worden. Wanneer de nieuwe voorzitter te lang op zich laat wachten, 
kan overwogen worden om een voorzitter ad interim te benoemen. 
 
4. Uitbreiding en samenstelling Sportplatform 
De heer Van der Sluis geeft aan dat het op dit moment aan de volgende disciplines in het 
Sportplatform ontbreekt: 

- niet gebonden buitensport/ongeorganiseerde sport; 
- reguliere verenigingssport (zowel binnen- als buitensport); 
- zorg, inclusief sporten en bewegen. 

 
De heer Zandijk brengt een frisse start met eventueel een campagne ter sprake. Wellicht werkt het 
wanneer kandidaten uitgenodigd worden om vanuit hun beroepsprofiel mee te denken aan nieuw 
sportbeleid. Gericht op zoek naar aanvulling; naar mensen die lokaal actief zijn en actief in de sport 
(bijvoorbeeld bij een sportbond). Er worden diverse namen genoemd. 
Overeengekomen wordt dat de heer Van der Sluis ook voor nieuwe leden van het Sportplatform een 
profielschets op stelt. Actie: de heer Van der Sluis.  
 
5. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
6. Sluiting 
De heer Van der Sluis dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op woensdag 23 maart 2022. 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

220117-01 Opstellen profielschets nieuwe voorzitter S. v/d Sluis 23-03-2022 

220117-02 Opstellen profielschets nieuwe leden S. v/d Sluis 23-03-2022 

 
 
Vergaderdata 2022 

- Woensdag 23 maart 
- Maandag 16 mei 
- Woensdag 6 juli 
- Maandag 12 september 
- Woensdag 16 november 

 
 
 


