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

:

dinsdag 18 december 2018
Locatie: Bequick, aanvang 19.30 uur
De dames Edens (DE) en Volker (HV)-secr/notulist en de heren Blokland (HB), Dries( HD)-vz,
Dijksman (WD), Luijendijk (JL), Regtop (JR) en Weeda (MW)
De heren Böck (AB), Regtop (JP) en Wilmink (CW)

Notulen
1. Opening (openbare) vergadering. Vermeld op site en in de Schakel.
HD opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet de heren Moens en Peek van harte welkom.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
2.1 Inspreker Arnold Peek namens de St. Outdoor Sport Promotion Maassluis:
Lickebaertgebied, Polderij en wielerparcours. Valt onder agendapunt 8.1.
De heer Peek was aanwezig bij de laatstgehouden vergadering (Werkgroep: Polderij, Scouting, St.
Outdoor Sport Promotion Maassluis, etc.) waarin men weer terug was bij af.
Hij vraagt de MSR dringend de beleidsmedewerkers wakker te schudden. Het beleid t.o.v. het
Lickebaertgebied is namelijk niet duidelijk. Er volgt een discussie waarin wordt vastgesteld, dat de
Coureur het clubhuis gebruikt (eigendom St. Lickebaert), Staatsbosbeheer de eigenaar van de grond
is en de gemeente Maassluis het onderhoud pleegt.
De huidige stichting Sportactiviteiten Lickebaert heeft nog bestaansrecht tot 2022. Dan zal er een
nieuw bestuur moeten komen, dat bestaat uit leden van de bewoners/gebruikers.
Dit punt opnieuw aankaarten tijdens het regulier overleg met de wethouder op 21 januari 2019.
Hierna verlaat de heer Peek de vergadering.
2.2 Inspreker John Moens namens JoCoDam: introductie Sportdammen bij de verenigingen.
Als eerste inspreker geeft de heer Moens uitleg over het bovenstaande. Hij zoekt
een contactpersoon voor de verenigingen i.v.m. het geven van clinics bij verenigingen.
HD verwijst hem naar Els de Jong (gemeente Maassluis, afd. Welzijn/Sport). De MSR zal de poster
op de site plaatsen.
Hierna verlaat de heer Moens de vergadering.
2.3 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststelling verslag van de AB-vergadering d.d. 20 november 2018
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd
3.1
Actiepunten en besluitenlijst d.d. 20 november 2018.
Actiepunt 187. PvA Atletiekbaan is i.s.m. Van Dijk afgerond. Het kleine baantje is ook akkoord.
3.2
Verslag overleg wethouder-MSR d.d. 26 november jl. V.k.a.
3.3
Verslag Regulier Overleg met de Gemeenteraad d.d. 11 december 2018 - volgt
Opmerkingen: Naar de mening van de MSR had de Gemeenteraad zich niet voldoende voorbereid.
De MSR had meer discussie verwacht.
4. Ingekomen en uitgegane post. V.k.a.
5. Stand van zaken
5.1
Ontwikkelingen/voortgang Accommodatienota/-beleid 2013-2019. Blijft agendapunt.
5.2.1 Brief Stuurgroep SOM+. Besproken.
5.2.2 Brief MSR 2018.11 reactie op brief SOM+. Besproken.
5.2.3 Hoe staat de MSR t.o.v. de (sport)verenigingen, die in de Stuurgroep SOM+ zitten?
Er is overleg. De uitslag van de interviews met Synarchis afwachten. SOM+ heeft 19 december a.s.
een vergadering, waarbij de MSR niet is uitgenodigd.
6. Jaarverslag 2018 en Werkplan 2019
6.1
Jaarverslag 2018 – begin 2019. AB
6.2
Gebruik atletiekbaan als ijsbaan – aanvulling Werkplan 2019
6.2
Financiën 2018/2019. Suzanne zal een maandelijks overzicht leveren aan WD en in c.c. naar HV.
7.

Communicatie / PR
7.1
Website – AGV-privacybeleid en –reglement, HizzQuiz, Regulier Overleg Gemeenteraad,
Sportgala, verkorte MSR-notulen d.d. 8 oktober jl., etc. zijn geplaatst.
7.2
Facebook en Instagram. JP neemt hierover contact op met Patricia. Zo ook i.v.m. de website.
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8. Diverse zaken
8.1 Recreatienota – werkgroep – DE, JL en MW (aanvullingen/opmerkingen). Begin 2019.
8.2 Vergaderdata MSR -2019 – voorstel. Akkoord.
8.3.1 Locaties??? – kosten. Wie regelt de locaties?
In principe bij een (sport)vereniging en als er geen plaats is dan ten stadhuize . Evt. kosten zijn in
de begroting opgenomen. Locaties worden geregeld door HV.
8.4 Vergaderdata MSR – wethouder 2019. Akkoord. Aanvulling Werkplan 2019
8.5 Info m.b.t. Duurzaamheidfonds (Vlaardingen/Schiedam) HB, WD- volgt. Deze doorsturen naar
Remko de Roo. Laatstgenoemde heeft aangegeven dat er ook wordt gewerkt tot het opzetten van
een collectief waarbij know how over duurzaamheid vanuit gemeente, onderwijs en sport wordt
gedeeld (Adviesraad).
9. Nieuws uit de verenigingen
9.1
Unitas’63. HB of HD (gesprekspartners Unitas’63) heeft gesprek met Remco den Oudsten.
9.2
Excelsior Maassluis. De voetbalvereniging heeft 2018 met een positief financieel resultaat
afgesloten.
9.3
Nieuw te bouwen woningen worden niet meer aangesloten op gas. Wat betekent dit voor de (sport)
verenigingen(vernieuwing, etc.)? Agendapunt regulier overleg wethouder.
10.Sportgala 2018/ 2019 – datum 15 februari 2019
10.1 Persberichten m.b.t. Sportgala verzonden. V.k.a.
10.2 Div. opgaven ontvangen. V.k.a.
11.Rondvraag/Datum volgende vergadering
N.a.v. een brief van de heer Van Hoeven m.b.t. Sportpark Maassluis-West heeft er 17 december jl.
een gesprek plaatsgevonden met hem, HB en HD. De heer Van Hoeven heeft zijn hart gelucht
(standpunt SOM+), maar had helaas geen begrip voor de mening van de MSR.
12. Sluiting
HD sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt Bequick voor de gastvrijheid.
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