Vergadering Algemeen Bestuur van de Maassluise Sport- en Recreatieraad
Datum
:
Loc./Aanvang :
Aanwezig
:
Afwezig m.k.
Inspreker
Aanwezigen

:
:
:

maandag 8 oktober 2018
Locatie: Stadhuis – Restaurant, aanvang 19.30 uur
De dames Edens (DE) en Volker (HV)-secr/notulist en de heren Blokland (HB), Böck (AB),
Dijksman (WD), Luijendijk (JL), Weeda (MW) en Wilmink (CW)
Dries( HD)-vz,
de heer John Moens (JoCoDam)
de heren Jorit Keijzer (PvdA), Leo van de Marel (Vrienden van VDL) en Eite Slootheer (AVW)

NOTULEN
1. Opening (openbare) vergadering.
De vice-vz HB opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
2.1
Inspreker John Moens over JoCoDam.
De heer Moens vertelt, dat dammen een mentale training is. Hij zou graag zien, dat de MSR deze
sport ook uitdraagt (PR). JL geeft aan, dat de MSR geen organisator is. De heer Moens spreekt ook
over bewegingsles op scholen. Alleen de Groene Hoek heeft het keurmerk Sportieve, gezonde
school. JL geeft de Moens de raad contact op te nemen met S. van Reij.
John Moens verlaat de vergadering.
2.2
De agendapunten 3 en 4 worden na agendapunt 9 behandeld.
5. Stand van zaken
5.1
Ontwikkelingen/voortgang Accommodatienota/-beleid 2013-2019
HB geeft aan dat de MSR tijdens het regulier overleg met de wethouder haar zorgen heeft geuit over
de uitvoering van de Sportnota.
Een aantal zaken is goed uitgevoerd: de subsidieregeling voor de kleedkamersubsidie, aanleg
kunstgrasveld voor MSV’71, kunstgrasveld MHV Evergreen.
Echter de Binnensportaccommodatieplannen zijn niet uitgevoerd. Deze zijn in een eerder regulier
overleg met de wethouder aan de orde geweest
Agendapunt voor het regulier overleg met de Gemeenteraad 11 december a.s. : Gemeenteraad
moet aandringen op nieuwe Sportnota.
Actie MSR: Elke vergadering met de wethouder de plannen betreffende de binnensportaccommodaties aan de orde stellen.
Multifunctionele atletiekbaan. Er is €25.000,= beschikbaar. Er is nog niets gebeurd aan het
onderhoud. Agendapunt opnemen voor overleg met wethouder.
5.2
Sportnota
MW stelt, dat er een nieuwe paragraaf moet worden toegevoegd aan de Sportnota t.w.
Verduurzaming sportcomplexen. Agendapunt regulier overleg Gemeenteraad 11 december a.s.
Er blijkt een Duurzaamheidsfonds te zijn bij de gemeente. Echter o.a. de led-verlichting zal niet
worden vergoed, omdat dit zichzelf terugverdiend. Voorstel is dan: Stel een renteloze lening voor
voor uitvoering van de plannen.
Opmerkingen:
MSR heeft geen inzicht in sportinstuiven, etc.
Buurtcoaches – initiatieven moeten bij de verenigingen liggen.
Tijdsbesteding coaches is onduidelijk.
Bovengenoemde 2 punten komen op de agenda van het a.s. regulier overleg met de wethouder.
5.3 Visie Sportpark Maasluis-West – gesprek (sport)verenigingen. HD en HB hebben 18 oktober a.s.
afspraak met Paul Luijnenburg en Bart Godthelp van de stuurgroep sportverenigingen MaassluisWest, waartoe ook Nico van Dijk en Koos Muis behoren.
Opmerkingen:
- Als men als vereniging aan de kant blijft staan, dan doe je niet mee.
- HV Gophers nemen geen deel aan de gesprekken tussen de sportverenigingen in Maassluis-West.
6. Jaarverslagen en Werkplannen
6.1
Werkplan 2019 en begroting.
6.2
Jaarverslag 2018
Beide punten komen op 20 november a.s. aan de orde.
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7. Communicatie / PR
7.1
Website / Toscani - Nieuwe server (hosting) aanvragen.
7.2
Facebook – site
7.2.1 Zoeken naar vrijwilliger i.v.m. bijhouden site en Facebook
HD en HV hebben binnenkort gesprek met een vrijwilliger betreffende punt 7.2 en 7.2.1
Als dit gesprek positief verloopt, krijgt deze een benoemde functie binnen de MSR.
Er wordt een taakomschrijving opgesteld.
8. Diverse zaken
8.1
Recreatienota –agendapunt volgende vergadering
9. Nieuws uit de verenigingen
Unitas’63 heeft email gestuurd, waarin zij aangeven bij MSV’71ondergebracht willen worden. De
gesprekken lopen.
Hierna verlaten de heren Keijzer, V.d. Marel en Slootheer de vergadering. HB bedankt hen voor hun
aanwezigheid.
10.Sportgala 2018/ 2019 – datum 15 februari 2019
Evaluatie is geweest en 1e vergadering voor 2019 ook. Wordt vervolgd.
11.Rondvraag/Datum volgende vergadering. De volgende vergadering is niet 19, maar 20 november a.s.
12. Sluiting. HB sluit de vergadering om 21.50 uur.
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