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Algemeen
Een verdere ontwikkeling van de BSF - naast het werken conform het vooraf opgestelde
werkplan - was de participatie tussen het bestuur en haar leden. Zeven
bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op locatie bij onze leden (verenigingen).
Daarbij tijd werd ingeruimd om uitvoerig over het “wel en wee” van de vereniging te praten
met daarbij de intentie wat de BSF zo nodig voor hen zou kunnen betekenen.
Naast het periodieke overleg (tweemaal per jaar) van de BSF met de wethouder en
ambtenaar sport over de actuele onderwerpen, is overleg gevoerd over het toekomstige
beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de voorzittershamer door Ineke Stienstra
overgedragen aan Marius van den Bosch.
Niet onvermeld mag blijven dat er in 2017 de oud-bestuursleden Jaap Rensing en
Gerard van de Klomp zijn overleden.
Duurzaam/Beng
Beng en de BSF hebben enkele malen overleg gehad met verenigingen over
duurzaamheid en hoe te kunnen besparen op energiekosten. We verwachten in
2018 enkele projecten te kunnen opstarten.
Sportgala van de Jeugdkampioenen
Na het succesvolle Sportgala De Bilt is er in 2017 gekozen voor een nieuwe insteek: het
Sportgala van de Jeugdkampioenen.
Op woensdag 28 juni 2017 hebben wij 255 kampioenen en hun begeleiders ontvangen voor
een huldiging op het sportcomplex van Korfbalvereniging NOVA in Bilthoven.
Alle kampioenen hebben een prachtig parcours doorlopen, georganiseerd door onze
buurtsportcoach Sebastiaan Klok van Mens De Bilt. Uiteraard werd er door NOVA goed voor
de inwendige mens gezorgd met een fruittoetje na.
Alle jeugdkampioenen werd persoonlijk een medaille omgehangen door burgemeester
Sjoerd Potters en wethouder sport Madeleine Bakker. Per team werd een foto gemaakt, die
later ingelijst aan de verenigingen is opgestuurd om in het clubhuis op te hangen. De
verenigingen die hun kampioenen aangemeld hadden, waren SV Irene, FC De Bilt, SVM,
Tweemaal Zes, KV NOVA en TV Tautenburg.
Kerstzaalvoetbaltoernooi
Evenals de afgelopen jaren is ook het 49e kerst zaalvoetbaltoernooi weer uitstekend verlopen
door de goede organisatie van de buurtsportcoaches en een aantal stagiaires. Ook de
ondersteuning van FC De Bilt was dit jaar aanwezig, wij hopen op een verdere uitbreiding
van de medewerking van FC De Bilt in de komende jaren.
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In het HF Witte streden 105 teams in een groot aantal poules voor de pouleprijzen en de
bekers. De Julianaschool met de meeste teams.
Enkele weken voor het toernooi is er een nieuwe boarding aangeschaft met financiële steun
van de gemeente De Bilt, Mens De Bilt en de BSF. Wij danken alle betrokkenen voor hun
bijdragen. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.
Platform Respectvol Samenleven
Het Platform Respectvol Samenleven, opgericht naar aanleiding van de moord op
Theo van Gogh, had als jaarthema in 2017 “Hallo Buur”.
Met grote inzet van de werkgroep is op 12 april van start gegaan met een geanimeerde en
amusante “Kick Off”, gehouden in “De Werkplaats”.
Op deze avond is aan Gert Landman, voorzitter van het Platform, de Chapeaupenning
uitgereikt voor zijn verdiensten voor het platform en al zijn overige activiteiten ten bate van
de Biltse gemeenschap
Naast het organiseren van de Dag en Week van Respect in november zijn diverse
activiteiten van gelieerde organisaties bezocht.
Aan alle scholen en sportverenigingen met een eigen accommodatie is onder voor deze
week een vlag met het nieuwe logo van het Platform aangeboden; hiervan is ruim gebruik
gemaakt.
Het bestuur van het Platform is zich aan het beraden over een andere invulling van de
doelstelling van het platform (“Samen Veilig Buiten”) om de betrokkenheid van de leden
onder elkaar te onderhouden en – indien aangewezen - op elk moment vorm te kunnen
geven.
Gedacht wordt aan jaarlijkse netwerkavond, gekoppeld aan een zich daarvoor lenende
activiteit. In 2018 zal dit verder worden uitgewerkt.
Collecte fonds gehandicaptensport
In 2017 heeft het comité De Bilt weer een collecte georganiseerd voor de
gehandicaptensport. Naast de 19 trouwe collectanten binnen de gemeente, hebben de
sportverenigingen SVM, Voordaan, SV Irene, FC De Bilt, Stichting Bilts Volleybal en NOVA
een bijdrage geleverd. De totale opbrengst van de collecte 2017 bedraagt € 2.872,29
(2016: € 3.004,57). Onze hartelijke dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft
geleverd.
Participatie in de Kerngroep Sport en Cultuur
In 2017 is het kernteam Sport en Cultuur 4x bijeengekomen. Naast de BSF maken
vertegenwoordigers van gemeente, Mens De Bilt (waar de sportcoaches onder vallen),
basisscholen en de cultuursector deel uit van de kerngroep. Diverse toernooien en
sportdagen werden, vaak in samenwerking met andere organisaties en sportverenigingen
georganiseerd voor de lagere schoolleerlingen. In lijn met de ontwikkeling van de rol van de
diverse coaches (steeds meer gericht op coördineren en verbinden) is hierbij een groter
beroep gedaan op inzet van sportverenigingen.
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Het in het najaar van 2016 gestarte plan ”Wat beweegt jou?”, een project wat - in
samenwerking met bestaande structuren in de wijk - gericht is op het ontwikkelen van een
gezonde leefstijl bij kinderen in de basisschoolleeftijd en overgewicht tegen te gaan, is
begonnen in De Bilt-West. De komende jaren zal dit worden voortgezet door jaarlijks een
andere wijk bij dit project te betrekken.
De “Gezonde sportkantine”, één van de onderdelen van dit project, is gepresenteerd op de
ALV van de BSF.
In 2017 is de gemeente gaan participeren in “Sjors Sportief” (i.c.m. “Sjors Creatief”). Dit is
een landelijke actie waarbij alle basisschoolleerlingen in een gemeente minstens jaarlijks een
boekje krijgen uitgereikt waarin een aanbod van lokale sportverenigingen is opgenomen om
meestal gratis kennis te maken met de betreffende sport in de vorm van
kennismakingslessen of proeftrainingen. Meerdere verenigingen binnen onze gemeente
hebben deelgenomen.
Tevens is de gemeente gestart met deelname aan het landelijke VWS programma
“Grenzeloos Actief”. Dit programma heeft als doel vraag en aanbod van sport en bewegen
voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijk beperking te matchen.
Sportverenigingen kunnen zelf hun aanbod kenbaar maken op de site “Uniek Sporten” van
het programma; daarbij is de toegankelijkheid van de accommodatie een onderdeel.
Renovatie De Vierstee
Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat enkele Maartensdijkse sportverenigingen de handen
ineen sloegen met een brief aan het toenmalige college van B en W om aandacht te vragen
voor de zowel kwalitatieve- als kwantitatieve problemen van hun leden bij het gebruik van de
binnensportaccommodatie De Vierstee. Belangrijk argument was, dat het Koninklijk
Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) het spelen van competitiewedstrijden - na jaren lang
daarvoor dispensatie te hebben verleend - niet langer verantwoord vond.
Een nieuwe multifunctionele accommodatie op een andere plek had in eerste instantie de
voorkeur, maar uiteindelijk werd er in het voorjaar van 2016 op voordracht van B en W door
de gemeenteraad besloten om de huidige accommodatie te renoveren.
Nog in dat zelfde jaar werd al een aanvang gemaakt met de voor de renovatie noodzakelijke
werkzaamheden, maar het zwaartepunt daarvan lag in de zomermaanden van 2017.
Daardoor heeft deze renovatie gelukkig relatief weinig impact op de continuïteit voor de
sportgebruikers gehad. In de periode van renovatie is tot twee keer toe een beginnende
brand, veroorzaakt bij de dakrenovatie, geblust!
De BSF heeft met haar leden die gebruik maken van deze sportaccommodatie zowel in het
voortraject als tijdens de renovatieperiode, veelvuldig en intensief contact gehouden ten
einde de belangen in de divers gevoerde overleggen optimaal te kunnen borgen.
Vrijdag 27 oktober 2017 vond de officiële heropening plaats met als belangrijke vermelding
dat het eerder genoemde KNKV de gerenoveerde Vierstee in deze nieuwe conditie geschikt
verklaard heeft voor het spelen van korfbalwedstrijden in competitieverband.
Aan een niet onbelangrijk intensief meerjarenproject voor de BSF kwam daarmee een eind.
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Zwembad Brandenburg
Zoals al gemeld op de ALV van 2017 van heeft de gemeenteraad naar aanleiding van een
poging tot herstel van de relatie tussen wethouder en gebruikers, nieuw onderzoek en
discussie betreffende enkele eerder genoemde varianten van het zwembad, besloten in
januari 2017 geen wijzigingen in hun besluit van juni 2015 aan te brengen; bouw van een
bad van 25 x 15,4 meter, met als voorwaarden een gedeelte met een in hoogte verstelbare
bodem en de mogelijkheid tot verwarmen van het water in dit gedeelte; ten bate van
specifieke doelgroepen.
Eind februari 2017 is de aanbestedingsprocedure gestart, welk geleid heeft tot een
definitieve gunning in augustus 2017 aan de firma Vaessen, de winnende inschrijver en de
enige die binnen de gestelde financiële kaders bleef.
Hierop is in september een voorlichtingsbijeenkomst voor gebruikers geweest waarop de
plannen van de architect zijn gepresenteerd. Voor wat betreft het belangrijkste onderdeel
(het zwembad zelf) kon op veel vragen van de gebruikers nog geen antwoord worden
gegeven en werd een tweede avond toegezegd.
Op deze avond in november 2017 bleek een door gebruikers al eerder aan de orde gesteld
probleem te bestaan: uitgaande van het conceptrooster zoals aan gemeenteraadsleden en
gebruikers verstrekt in mei 2016 (mede grond voor het raadsbesluit) zou het water in het
hele bad al binnen enkele weken een veel hogere temperatuur bereiken dan als veilig wordt
beschouwd voor zwemmen gepaard met lichamelijk inspanning zoals waterpolo en
banenzwemmen.
Voor dit door de bouwer en gemeente erkende probleem worden oplossingen gezocht,
waarover de gebruikers in januari 2018 geïnformeerd zullen worden.
Sporthal De Bilt/H.F. Witte Centrum
In het voorjaar heeft de BSF met name voor de raadsleden een presentatie belegd met als
thema “Nieuwbouw Sporthal H.F. Witte Centrum vereist”. Mede door een bekrachtigde motie
van de gemeenteraad voor “Planvorming Renovatie c.q. Nieuwbouw Sporthal H.F. Witte
Centrum” diende dit nieuwe project zich aan.
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