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aanwezig Dhr. H. Keizer, dhr. M. van der Kraan, dhr. M. Marée, dhr. K. Pels, dhr. S. van der Sluis (ambt. 
secretaris, tevens technisch voorzitter) en dhr. R. Zandijk. 

afwezig Dhr. P. Bucx, mw. S. Snel en mw. N. de Vroome.  

afschrift N.v.t. 

registratie nr.  

verslaglegging Dhr. S. van der Sluis 
 
 

1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat nog niet is voorzien in 
de vacature van de voorzitter, treedt de heer Van der Sluis op als technisch voorzitter. Er zijn 
berichten van verhindering ontvangen van de leden Bucx, Snel en De Vroome. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag van de bijeenkomst van 17 januari 2022 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

• Benoeming van de heren Pels en Marée tot lid van het sportplatform 
De heren Pels en Marée zijn op 1 februari 2022 door het college benoemd tot lid van het 
sportplatform. Van harte proficiat aan beiden. 

• Aanpassing reglement sportplatform 
De bestaande reglementen van de verschillende adviesorganen van het college (waaronder het 
reglement van het sportplatform) worden tegen het licht gehouden. Het doel is om de inhoud te 
actualiseren en meer en beter op elkaar af te stemmen. De verwachting is dat het nieuwe reglement 
later dit jaar door het college wordt vastgesteld. De leden worden geïnformeerd wanneer er 
ontwikkelingen zijn. 
 
4. Profielschets nieuwe voorzitter 
De heer Van der Sluis heeft een concept profielschets voor de nieuwe voorzitter opgesteld. De 
aanwezige leden kunnen zich vinden in de profielschets. De heer Zandijk geeft aan dat een en ander 
mede afhankelijk is van de nieuwe groep waaruit het sportplatform straks dient te bestaan. Volgens 
de heer Zandijk is feitelijk sprake van een gelijk op lopend proces: we zoeken een nieuwe voorzitter 
en nieuwe leden. De profielschets wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Zandijk verwijst naar de 
aanpak die in Gouda is gehanteerd bij het zoeken naar nieuwe leden voor de Goudse sportraad. Hier 
is gekozen voor een wervingsactie in lokale media in combinatie met een flyer. Bij meer geschikte 
kandidaten kunnen sollicitatiegesprekken plaats vinden. De heer Zandijk stuurt de flyer ter inspiratie 
naar de heer Van der Sluis. Actie: dhr. Zandijk.  
 
5. Profielschets nieuwe leden 
De leden stemmen in met de opgestelde profielschets. De heer Zandijk geeft aan dat googelen op 
‘sport’ en ‘Pijnacker’ heel simpel en snel een uitgebreide lijst met potentiële kandidaten oplevert. De 
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heer Zandijk stuurt de heer Van der Sluis een lijstje met namen. Actie: dhr. Zandijk. Op basis van 
deze lijst maakt de heer Van der Sluis een ’shortlist’ met namen en de discipline waarin deze mensen 
actief zijn of hun expertise hebben. Actie: dhr. Van der Sluis. De heer Pels vraagt of er ook een 
overzicht is van mensen die lid van het sportplatform zijn geweest. De heer Van der Sluis antwoordt 
dat dit overzicht er wel is.  
 
6. Rondvraag 
De heer Marée vraagt wat er de komende maanden op de agenda van het sportplatform staat? De 
heer Van der Sluis geeft aan dat er voor de rest van dit jaar niets op de raadsagenda staat voor wat 
betreft nota’s en/of plannen betreffende de sport. Er wordt binnenkort wel gestart met een 
evaluatie van de inzet van de beweegcoaches (project ‘Iedereen in beweging’). De uitkomsten 
kunnen te zijner tijd worden gedeeld met het sportplatform. Mogelijk dat er in een nieuw 
bestuursakkoord iets komt over het opstellen van een nieuwe sportnota. Dat is echter afwachten. 
 
7. Sluiting 
De heer Van der Sluis dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op maandag 16 mei 2022. 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

220323-01 Sturen flyer werving leden Goudse sportraad R. Zandijk 16-05-2022 

220323-02 Sturen lijst met namen potentiële kandidaat-leden R. Zandijk 16-05-2022 

220323-03 Opstellen ‘shortlist’ potentiële kandidaat-leden S. v/d Sluis 16-05-2022 

 
 
Vergaderdata 2022 

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

 
 
 




