
Van: Horsman, Olaf  
Verzonden: maandag 25 september 2017 12:16 
Aan: 'dik.hof@planet.nl' 
CC: Reparon, Henriette; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: beantwoording technische vraag stichtse vecht beweegt mbt hv nijenrodes 
 
Beste Dik, 
 
In de bijlage vindt u de beantwoording van uw technische vragen m.b.t. huuraanvraag van hv 
Nijenrodes. 
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Olaf Horsman 
Adviseur Sport en bewegen 
 

 
 

 olaf.horsman@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 44 53 M 06 5807 6298 
Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
Bezoekadres: Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de 
digitale balie op www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
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http://www.stichtsevecht.nl/
http://twitter.com/StichtseVecht


Van: Dik van 't Hof [mailto:dik.hof@planet.nl]  
Verzonden: dinsdag 12 september 2017 9:11 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: Verhuur sporthal Stinzenlaan 
 
Geachte Griffie, 
 
Graag de volgende vragen doorsturen naar de Dhr Horsman en  wethouder van Vossen 
 
Beste Olaf, Warner, 
 
Al maanden word ik door bestuursleden HV Nijenrode op de hoogte gehouden over zaken rondom de 
verhuur van de uren in de Sporthal Stinzenlaan in Breukelen. 
Ik zie nu de boel vastlopen in de communicatie op de volgende punten. 
Al in mei heeft men op verzoek vanuit de gemeente de gewenste uren aangegeven. 
Er bestaat onduidelijkheid waarom in december de zaalhuur ineens ter beschikking is gesteld aan de 
hockey. 
Er is nu nog steeds geen schema. Zo kan een vereniging niet zijn coaches en trainers indelen. 
 
Vragen: 
1. Zijn de spelregels voor deze verhuur ergens in een protocol vastgelegd?   

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: 
Recht op gebruik: 
• 1e recht op gebruik: onderwijs 
• 2e recht op gebruik: lokale sportvereniging 
• 3e recht op gebruik: overige partijen.  
Uitvraag 
Op 1 moment in het jaar doen we een uitvraag aan alle sportaanbieders, om het rooster op te 
stellen voor komende sportseizoen (2e kwartaal van een jaar). Alle input wordt verzameld en op 
basis daarvan wordt het rooster voor het sportseizoen gemaakt.  
Incidentele aanvragen gedurende het jaar worden afgehandeld gedurende het jaar. 
Financiën 
Het streven is altijd een optimale bezetting, mede gezien de financiële taakstelling. Dit kan 
betekenen dat het rooster van een sportseizoen verandert t.o.v. het vorige jaar. Dit omdat wordt 
bekeken of de bezetting kan worden verhoogd en er dus meer inkomsten worden gerealiseerd.  

 
2. Zo ja, zijn deze voor iedereen in te zien?  

Zie antwoord op vraag 1. 
 

3. Zo ja, dan ontvang ik graag deze spelregels.   
Zie antwoord op vraag 1. 
 

4. Wanneer heeft men recht op "historische" uren?  
Dat recht bestaat niet. 
 

5. Hoe was het aantal uren en dagen in het seizoen 2016/2017?  
Het verzoek is om de vraag nader te specificeren, omdat niet duidelijk is wat de gevraagde 
informatie exact is. 
 

6. Wanneer moet men uiterlijk zijn huurschema inleveren bij de gemeente?  
Dat wordt aangegeven bij de jaarlijkse uitvraag. Het streven is dit ruim voor aanvang van het 
nieuwe sportseizoen bekend te maken. Maar het rooster kan pas volledig gemaakt worden als 
alle verenigingen gereageerd hebben en ook niet al te veel correcties achteraf doorgeven. 
 

7. Wanneer maakt de gemeente dit uiterlijk bekend? 
Zie antwoord op vraag 6. 
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8. Wat gebeurt er als er door verenigingen extra uren worden aangevraagd voor een komend 
seizoen?  
Die worden gehonoreerd indien mogelijk. Is dat niet mogelijk, dan wordt naar alternatieven 
gekeken. En indien die er niet zijn, dan wordt een aanvraag afgewezen. 
 

9. Is er dan al een voorlopige aanvraag inzichtelijk van de andere aanvragers?  
Zie antwoord op vraag 1 en 6. 
 

10. Wanneer heeft HV Nijenrode hun gegevens en wensen aangeleverd in het verleden en voor het 
nu lopende seizoen?  
Op 23 juni is de aanvraag ontvangen van de HV. Daarna zijn er diverse wijzigingen hierop 
binnengekomen, waarvan de laatste op 12 september.   

 
N.B. 
In de specifieke situatie waar aan wordt gerefereerd, geldt dat beide verenigingen meer uren hebben 
aangevraagd t.o.v. vorig seizoen. De belangen van alle verenigingen worden hierbij uiteraard in 
ogenschouw genomen, waarbij wordt gezocht naar maatwerk oplossingen.  
In een dergelijke ontwikkeling mag ook worden verwacht dat alle partijen hierin mee bewegen. Van 
belang daarbij is dat de communicatie wederzijds is.  
 
Dat er sprake zou zijn van een verstoorde communicatie wordt niet herkend.  
 
Uit recente correspondentie is gebleken dat er overeenstemming is bereikt tussen de verenigingen 
over de inroostering.   
 
Gezien de situatie nu graag per omgaande een toelichting waarom de communicatie verstoort is, 
omdat ik begrijp dat er haast is. 
 
Mvgr 
Stichtse Vecht Beweegt 
Dik van ’t Hof 
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