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Jaarverslag 2015 
 
Algemeen 
Het dagelijks bestuur (DB) bestond in 2015 uit: Juliette van Balen (voorzitter en penningmeester ad 
interim) Joost Bos (vice- voorzitter , beleidszaken en talentontwikkeling) en Siebolt Bennema 
(secretaris). Leden van het algemeen bestuur (AB) waren André Hielckert (Amersfoorts Voetbal 
Kampioenschap), Gerrit van Nieuwenhuizen (Hockey), Mark van Spriel (Zwemmen). 
Voor de communicatie van de ASF: onder anderen het schrijven van artikelen voor de website, het 
onderhouden van de website en  Twitter en de maandelijkse nieuwsbrief konden we rekenen op 
ondersteuning van Annemiek de Crom. 
 
Het DB bestuur vergaderde tweemaandelijks meestal in een gezamenlijke vergadering met het AB.  
Buiten de reguliere bestuursvergaderingen zijn de DB-leden en AB-leden ook een aantal keer bijeen 
geweest om te praten over de “Stip aan de horizon”, de toekomst van de ASF. In de eerste helft van 
2017 zal naar verwachting de uitwerking van de nieuwe opzet van de ASF gereed zijn.  
 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering werd gehouden op 21 mei 2015 bij CJVV 
 
Activiteiten  
Activiteiten en onderwerpen waar de ASF in 2015 mee bezig is geweest, zijn:  

 
- Een toekomstvisie “Stip aan de Horizon” 
- De schoolsportkampioenschappen 
- Bezuinigingen bij de gemeente 
- De huurcommissie 
- Talent- en talentontwikkeling 
- Sportcomplex Hogeweg,  inclusief afstemming communicatie gemeente SRO Kerngroep  
- De commissie  incidentele subsidieverlening sportvoorzieningen 
- Presentaties op VSG-congres,  
- De commissie 1/3 regeling 
- De prestatieovereenkomst met SRO  
- Huldiging sporters en sportgala 
- Eerste aanzet afstemming communicatie ASF SRO Communicatie 
- Herziening subsidieverordening 
- Verhogen zichtbaarheid ASF en sport in het algemeen in Amersfoort 
 

Daarnaast waren er reguliere overleggen onder andere met gemeente en SRO. 
 
Stip aan de horizon 
Het bestuur van de ASF heeft afgelopen jaar veel ruimte vrijgemaakt om van gedachten te wisselen 
over haar eigen toekomst. Met wat voor organisatiemodel wil de ASF de komende jaren haar 
doelstellingen verwezenlijken?  Op 17 maart 2015 was er een bijeenkomst met ASF leden om hen bij 
te praten en voor een passend model te kiezen.  
Er waren twee opties uitgewerkt: 

- ASF groeit uit tot een professioneel bureau 
- ASF blijft een organisatie met vrijwilligers.  

 
De keuze is  op de laatstgenoemde optie gevallen. De ASF blijft een organisatie met vrijwilligers.   
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De discussies over Stip aan de Horizon leveren een model op dat uitgaat van een ASF met 
adviesfunctie en een regiefunctie op de uitvoering. Het bestuur heeft vervolgens het mandaat 
gekregen om de Stip op de horizon nader in te vullen. Belangrijk is en blijft een goede samenwerking 
en relatie tussen ASF, gemeente, SRO en verenigingen. 
Het is niet noodzakelijk dat de ASF zelf geld beheert en ontvangt, het kan ook worden beheerd door 
een andere partij. ASF heeft wel invloed op de uitgave van het geld. Om invloed uit te oefenen en in 
aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie sportstimulering,  is het ook nodig dat de ASF 
actief is voor de ongebonden sporter.  
 
Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen 
In september startte het tweede seizoen van  de Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen. Het 
eerste seizoen was een groot succes.  Dit seizoen doen er meer scholen en verenigingen mee.  
 
Er moeten nog wel verbeterslagen worden doorgevoerd. De website blijft een continu 
ontwikkelingsproces.   De buurtsportcoaches van de SRO houden zich bezig met de achterkant van de 
website, het ontvangen van de inschrijvingen en het hulp bieden bij problemen. Extra aandachtspunt 
is het invullen van het registratiesysteem. Alle verenigingen hanteren een ander registratiesysteem. 
Het is de bedoeling dat er één format komt, die alle verenigingen, scholen en individuen gaan 
gebruiken. 
 
Aandachtspunt is ook dat de buurtsportcoaches teveel werk uit handen nemen van de verenigingen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf voor een goede registratie.  
 
Vanwege drukke schoolagenda’s  ging het eindtoernooi niet door. De drie prijswinnaars werden op 
hun scholen in het zonnetje gezet. Wethouder, Hans Buijtelaar, kwam de winnaar van het 
kampioenschap persoonlijk feliciteren met een grandioos eindfeest voor de hele school. Ook op het 
Sportgala werd de winnaar nog even in de bloemen gezet.  
 
Bezuinigingen 
Bij de gemeente heeft het jaar 2015 vooral in het teken gestaan van de bezuinigingsoperatie. Op de 
meeste activiteiten van de gemeente moest fors bezuinigd worden. Forse protesten waren te horen 
van de sportverenigingen en de ASF.  Gelukkig ontsprong de sport deze dans. Op de sport werd niet 
bezuinigd. 
 
Huurcommissie 
Begin januari 2015 zat het werk van de huurcommissie (waar de sportverenigingen en ASF deel van 
uitmaakten) erop. Het is de bedoeling dat in de toekomst de binnensport aanhaakt bij de afspraken 
die voor de buitensport met de gemeente zijn gemaakt en voor de binnensport van toepassing zijn. 
Voor binnensport is dat lastig, want SRO bepaalt veel als het gaat om de verhuur en de 
beschikbaarheid van locaties. Er zou geen onderscheid moeten zijn tussen buitensport en 
binnensport.  
De huidige huurcommissie is opgeheven. Een nieuwe huurcommissie kan, indien nodig, in het leven 
worden geroepen. 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van de  ASF verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in de maanden juli 
en augustus. Waar nodig verschijnt een extra Nieuwsflits. Nieuw is het invoegen van 
verenigingsnieuws in de Nieuwsbrief. Doel is van elkaars kennis en initiatieven te leren. Inmiddels 
maken meerdere sportverenigingen hier dankbaar gebruik van. 
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Talent- en talentontwikkeling 
De ASF vindt talent- en talentontwikkeling zeer belangrijk. Met behulp van deskundigen wil de ASF  
dit onderwerp oppakken. We zullen verenigingen hierover benaderen.  
 
Sportcomplex Hogeweg 
Gedurende 2015 is uitvoerig overleg geweest tussen ASF, Gemeente en SRO over de exploitatie van 
het nieuwe Sportcomplex aan de Hogeweg met als belangrijkste inzet dat de sportverenigingen zelf 
een belangrijke rol krijgen toebedeeld. Dit proces loopt momenteel. Er is een Kerngroep gevormd 
waar de hoofdgebruikers, ASF en SRO deel van uitmaken. Missie is van het sportcomplex: 
Sportcomplex Hogekwartier is een bruisend sportcomplex waar iedereen kan sporten, op eigen 
niveau. Het is tevens een ontmoetingsplek waar allerlei activiteiten en evenementen kunnen plaats 
vinden. Open en toegankelijk voor de buurt, de stad én de regio.  
 
Congres Vereniging Sport Gemeenten (VSG) 
Op 23 september 2015 vond het congres van de VSG plaats. De organisatie van het congres was dit 
jaar in handen van de gemeente Amersfoort. De ASF verzorgde twee workshops over respectievelijk 
de “Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen” en “De lokale sportraad als onmisbare schakel”. 
Het congres was erg goed bezocht met 250 deelnemers, bestaande uit gemeenteambtenaren, 
gemeentebestuurders, sportraden, organisaties uit het veld.  
 
De inventarisatiecommissie incidentele subsidieverlening sportvoorzieningen,  
Begin 2015 was voor sportverenigingen de mogelijkheid om bij de gemeente een incidentele subsidie 
aan te vragen voor investeringen in sportvoorzieningen. Door 16 sportverenigingen is hiervan gebruik 
gemaakt. Namens de ASF zaten twee commissieleden in de zogenaamde inventarisatiecommissie. 
Deze commissie had tot taak om te beoordelen in hoeverre de sportverenigingen die subsidie 
aanvroegen voldeden aan de gestelde criteria van het  Raadsbesluit. Op basis hiervan is door de 
gemeente beoordeeld welke sportverenigingen in aanmerkingen kwamen voor subsidie. 
 
Commissie Subsidieregeling Sportvoorzieningen (Commissie 1/3 regeling) 
De sportverenigingen zijn daarnaast ook door de gemeente in de gelegenheid gesteld om subsidie 
aan te vragen voor de investeringskosten die zijn genoemd in de zogenoemde 1/3e regeling. Ook in 
deze commissie zaten twee ASF bestuursleden. De commissie adviseerde de gemeente over 
honorering van de aanvragen. 
  
Prestatieovereenkomst 
In oktober 2015 heeft de ASF uitvoering contact gehad met wethouder Buijtelaar. De volgende 
punten zijn toen met de wethouder afgesproken: 

- Het opstellen van een jaarlijks uitvoeringsplan door de gemeente, SRO en ASF en eventuele 
partners. Wat gaan we concreet doen aan activiteiten om het beleid uit de Sportnota 
effectief handen en voeten te geven. 

- Opzet van vrijwilligersbeleid en brede sterke verenigingen. ASF wil de 3 buurtsportcoaches, 
die SRO hiervoor heeft begroot, samen met de verenigingen aansturen om zo te komen tot 
10 sterke sportverenigingen 

- Schoolsportkampioenschappen. De schoolsportkampioenschappen komen onder beheer van 
de Stuurgroep Schoolsportkampioenschappen. Dit is inclusief financiering (€ 70.000). Dit is 
nog niet opgenomen  in de Prestatieovereenkomst van 2016. 

- Opzet communicatie.  De communicatiekosten waar ASF nu met beperkte middelen zelf voor 
opdraait, zullen in de nieuwe opzet worden betaald uit de subsidiegelden die SRO ontvangt. 
In de Prestatieovereenkomst is een werkbudget opgenomen van € 288.000. Het huidige 
bedrag van € 5000 subsidie laat onvoldoende ruimte om de communicatiekosten van de ASF 
te vergoeden. 
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Zoals websitekosten, verzorgen van nieuwsbrieven, ondersteunen van verenigingen en 
andere projecten. Zoals sportcomplex Hogekwartier en afstemming communicatie SRO en 
gemeente   

 
De gevolgen zijn: 

- Rol van ASF wordt steeds steviger 
- Financiering van Schoolsportkampioenschappen wordt helder 
- Er zijn subsidies voor grote en kleine evenementen 
- Er komt een uitvoeringsplan waarin alle activiteiten gedurende een jaar worden opgenomen 

(activiteitenplan) 
- ASF zal in staat worden gesteld in samenwerking met  SRO en gemeente buurtsportcoaches 

aan te sturen. Zo komt de juiste buurtsportcoach op de juiste plek terecht.  
- ASF zal veel meer het spreekorgaan zijn van de sport in Amersfoort 

 
Met de gemeente moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. De inzet en prestaties van de 
buurtcoaches maken daar onderdeel vanuit.  
 
Huldiging sporters en sportgala. 
Zoals in voorafgaande jaren vond ook in 2015 een huldiging van sporters en het sportgala plaats. Dit 
keer in de sfeervolle en professionele ambiance van de Flint. ’s Middag werden de jeugdkampioenen 
gehuldigd en ’s avonds was het de beurt aan de senior kampioenen van Amersfoort. Tevens werd de 
sportman, sportvrouw en sportteam op feestelijke wijze gekozen. De huldiging en het sportgala 
waren een coproductie van de gemeente, de SRO en de ASF.  
 
Herziening subsidiestelsel 
In november 2015 lanceerde de gemeente een eerste concept van de nieuwe subsidieregels. Een 
beperkte groep mensen heeft in eerst instantie naar het nieuwe subsidiestelsel gekeken. ASF en SRO 
hebben de regeling van commentaar voorzien. Het wachten is nu op het moment dat de herziene 
regeling voor de raad wordt geagendeerd. 
 
Communicatie 
Er zijn veel sportactiviteiten in Amersfoort. Iedereen communiceert daarover, SRO, ASF, gemeente, 
verenigingen, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien.  Om de berichtgeving over 
deze activiteiten beter op elkaar af te stemmen en zo de effectiviteit te vergroten, buigen ASF / SRO 
en gemeente zich hierover hoe  dit te verbeteren.  
 
Kerstborrel/Herziening subsidieverordening 
ASF heeft in december 2015 een kerstborrel georganiseerd in het paviljoen naast de tijdelijke ijsbaan.  
Bestuurders en leden van sportverenigingen, gemeenteambtenaren en politici waren aanwezig. De 
borrel stond in het teken van de herziening van het subsidiestelsel en was goed bezocht.  
Helaas konden de nieuwe subsidieregels nog niet worden besproken omdat het document nog niet 
openbaar was. Er vond echter wel een discussie plaats over elementen van de nieuwe regeling. 
Naast discussiëren en borrelen was er ook ruime gelegenheid om te schaatsen en de curven. 
De borrel was gezellig en geslaagd. 
 
 
  


