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Verslag : Overleg Hydrasportbeheer 

Datum : 12 april 2016 

Tijd : 15:00 uur 

Locatie : Buiten de Veste 1 

Onderwerp : bespreken uitslag klanttevredenheidsonderzoek 

   

   

Aanwezig : Hydrasportbeheer: dhr. J. van den Boom, dhr. H. Pouw en mevr. F. de Haas 

Gemeente Steenbergen: weth. C. Zijlmans, mevr. M. Beens en dhr. P. van Oort 

 

Afwezig :  

   

 

1. Opening: 

Wethouder Zijlmans opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en leest de agendapunten 

voor. Aangegeven wordt dat tijdens dit overleg inhoudelijk zal worden ingegaan op de uitkomst van het 

klanttevredenheidsonderzoek en het niet nakomen van een aantal contractuele eisen ten aanzien van de 

verslaglegging en informatieverstrekking. 

 

2. Klanttevredenheidsonderzoek: 

Mevr. Beens deelt mede dat,  in samenwerking met Hydrasportbeheer, een klanttevredenheidsonderzoek 

is uitgevoerd onder de gebruikers en verenigingen van ’t Cromwiel. 
De uitkomst van dit onderzoek zal tijdens dit overleg worden besproken. 

Dhr. v.d. Boom geeft aan dat door privé omstandigheden hij niet de gelegenheid heeft gehad om zich 

inhoudelijk in het onderzoek te verdiepen. 

Weth.  Zijlmans geeft aan dat Hydrasportbeheer de resultaten uit het onderzoek moet gebruiken om 

zaken te verbeteren. 

Dhr. Pouw deelt mede dat er in de periode nadat het onderzoek was afgerond tot nu al een aantal zaken 

zijn verbeterd.  

De algehele indruk is dat de uitslag redelijk is maar dat er punten zijn die zeker beter kunnen worden. 

 

2.1 Klanttevredenheidsonderzoek onderdeel Sporthal: 

Op de onderdelen waar redelijk tot slecht wordt gescoord wordt nader uitleg gegeven over de mogelijke 

oorzaak hiervan: 

 

Faciliteiten/Sportmateriaal: 

Dhr. Pouw deelt mede dat verenigingen klagen over het feit dat hun spullen door de scholen worden 

gebruikt en niet teruggelegd worden op de plaats waar deze thuis horen. 

Verenigingen zouden hun eigen kast moeten hebben waarin zij hun eigen spullen op kunnen bergen. 

Hydrasportbeheer is voornemens om de voormalige TCS kantine t.b.v. de verenigingen als opslagruimte 

in te richten. Alle  kasten kunnen in deze ruimte worden ondergebracht, nu staan de kasten op 

verschillende plaatsen in de sporthal. 

 

Schoonmaakonderhoud algemeen: 

Het schoonmaakonderhoud scoort slecht in het onderzoek. 

Dhr. Pouw geeft aan dat ook het schoonmaakonderhoud in de tussentijd sterk  is verbeterd. 

Mevr. Beens zegt vernomen te hebben dat de vervuiling die overdag optreedt niet wordt opgeruimd 

waardoor ’s avonds met name de kleedlokalen niet schoon meer zijn.  
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Het is belangrijk dat er tussendoor controles worden uitgevoerd en waar nodig e.e.a. wordt opgeruimd 

c.q. schoongemaakt. 

Dhr. v.d. Boom zegt dat dhr. Hulhof de hele dag aanwezig is en de kleedlokalen controleert, de kans is 

niet groot dat er tussendoor veel vervuiling op kan treden. Als er vervuiling optreedt kunnen de gebruikers 

dit zelf even melden bij het personeel. 

Mevr. De Haas deelt de mening van dhr. v.d. Boom en  geeft aan dat hierover met de verenigingen 

afspraken zullen worden gemaakt. De verenigingen kunnen zelf ook aan de bar doorgeven dat er ergens 

blikjes of andere spullen liggen en of een toilet is vervuild. 

 

2.2 Klanttevredenheidsonderzoek onderdeel Ontmoetingscentrum: 

 Hier wordt vooral de nadruk gelegd op het opgeruimd houden van de ruimten. 

 

Opruimen zaalruimten: 

Uit het onderzoek blijkt dat veel gebruikers vinden dat de zalen niet goed opgeruimd zijn. 

Hier ligt ook een mooie taak voor de gebruikers zelf, hierover zal door Hydrasportbeheer nog met de 

gebruikers worden gecommuniceerd. 

Hydrasportbeheer is van mening dat de verenigingen na gebruik de zalen niet goed achterlaten en gaat 

met de verenigingen/gebruikers in overleg om deze zover te krijgen dat zij na gebruik alle spullen (stoelen 

en tafels) weer terugzetten in de oorspronkelijke opstelling. 

 

2.3 Klanttevredenheidsonderzoek onderdeel Horeca: 

Bij dit onderdeel wordt de nadruk gelegd op de openstellingstijden van de foyer.  

 

Openingstijden: 

In het begin is er veel commotie geweest over het inkorten van de openingstijden. Inmiddels zijn de 

meeste gebruikers hier wel aan gewend. 

 

Sluiting bar: 

De gemeente heeft klachten ontvangen van gebruikers dat tegen de tijd dat de bar ging sluiten zonder 

vooraankondiging het grote licht aanging en de mensen werden verzocht om de bar te verlaten. Dit werd 

als erg onprettig ervaren. 

Volgens dhr. v.d. Boom blijft de bar  tot 1 uur na de laatste wedstrijd open, het personeel geeft vooraf aan 

dat er nog één rondje gegeven kan worden voordat de bar sluit. De sluiting tot 1 uur na de laatste 

wedstrijd is beleid van Hydrasport.  

 

Mevr. Beens vraagt hoe Hydrasportbeheer omgaat met de inzet van personeel bij grote evenementen, er 

zijn klachten dat men bij het laatst gehouden evenement soms erg lang moet wachten voordat men iets te 

drinken kon bestellen. Op dat moment was er, naar het zich laat aanzien, niet voldoende personeel 

aanwezig. 

Mevr. De Haas deelt mede dat er bij grote evenementen altijd extra personeel wordt ingezet. Bij het 

laatste grote evenement was alles pas kort van tevoren duidelijk. Over dit voorval zal navraag worden 

gedaan bij het personeel. 

 

2.4 Klanttevredenheidsonderzoek onderdeel Algemeen: 

Dit onderdeel geeft hetzelfde beeld te zien als de vorige onderdelen. 

Aan dit onderdeel is weinig toe te voegen. 

 

Het onderzoek zal bij Hydrasportbeheer intern nog nader worden besproken. Daarna zal het onderzoek 

aan de verenigingen worden voorgelegd en besproken. 

Weth. Zijlmans vraagt of hij het verslag kan krijgen van het overleg met de verenigingen zodat hij kan zien 

welke afspraken er gemaakt zijn. 
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3. Niet nakomen contractuele eisen verslaglegging en informatieverstrekking: 

Weth. Zijlmans geeft aan dat in het “Programma van Eisen”, behorende bij de huurovereenkomst met 

Hydrasport, eisen worden gesteld aan het personeel, de verslaglegging, de informatieverstrekking en 

andere aanvullende eisen. Aan een aantal van deze eisen heeft Hydrasport niet voldaan,  

De eisen waaraan volgens de gemeente niet is voldaan, worden door de wethouder opgesomd, te weten: 

 

- Verantwoordelijkheid exploitant voor inzet van voldoende en gekwalificeerd personeel: 

Dhr. v.d. Boom deelt mede dat er voldoende personeel wordt ingezet, ook bij activiteiten, alle personeel is 

gekwalificeerd. 

 

- Beheerder moet minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring hebben: 

Dhr. v.d. Boom licht toe dat Mevr. Timmermans is aangesteld als beheerder, zij heeft veel ervaring en 

weet veel van de historie van ’t Cromwiel. Zij heeft wel tijd nodig gehad om te groeien in haar rol als 

manager. 

 

- De exploitant verstrekt jaarlijks, vóór 1 april, een goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag van 

alle voor de gemeente relevante informatie: 

Weth. Zijlmans geeft aan dat de gemeente de jaarrekening en het jaarverslag niet vóór 1 april heeft  

ontvangen, ondanks herhaalde verzoeken van mevr. Beens. 

Dhr. v.d. Boom deelt mede dat hij dit bij de financieel medewerker heeft neergelegd. Deze medewerker  

is geruime tijd ziek geweest waardoor e.e.a. is blijven liggen. Nadat deze medewerker e.e.a. weer heeft 

opgepakt is hij wederom ziek geworden.  

Donderdag 14-04-2016 is er een gesprek met de groepsaccountant, aan hem zal worden gevraagd om de 

jaarrekening alsnog boven water te krijgen. 

Dhr. v.d. Boom zal hierover contact onderhouden met mevr. Beens. 

Medegedeeld kan worden dat Hydrasportbeheer vorig jaar verlies heeft geleden, de cijfers van januari en 

februari van dit jaar zien er goed uit. 

  

- De exploitant zorgt voor een klachtenprocedure en brengt hierover jaarlijks verslag uit aan de 

gemeente: 

Dhr. v.d. Boom deelt mede dat klachten door mevr. Timmermans worden doorgegeven aan mevr. De 

Haas. Voor de klachtenafhandeling  is wel een procedure opgesteld, dit werkt echter nog niet goed, hier 

wordt nog aan gewerkt. 

 

- De exploitant zorgt voor verankering van een overlegstructuur met gebruikers: 

Weth. Zijlmans zegt dat hij niet de indruk heeft dat er structuur zit in het overleg met de gebruikers. 

Dhr. v.d. Boom geeft toe dat  er geen structuur zit in het overleg met de gebruikers. 

Toegezegd wordt dat in het eerstvolgende overleg hierover met de gebruikers nadere afspraken zullen 

worden gemaakt. 

 

4. Contactpersoon Hydrasportbeheer: 

Mevr. Beens vraagt met wie zij nu eigenlijk het beste contact kan onderhouden. 

Mevr. De Haas legt uit dat de gebruikers van ’t Cromwiel communiceren met Linda Timmermans. 
Vanuit de gemeente kan het beste met mevr. De Haas worden gecommuniceerd. 

 

Zij is eenmaal per week, op vrijdagmorgen in ’t Cromwiel. Mevr. Beens vraagt aandacht om ook eens in 

de avonduren aanwezig te zijn. Dhr. v.d. Boom antwoordt dat hij regelmatig in de avonduren in ’t 
Cromwiel is te vinden. 

 

Weth. Zijlmans vraagt of mevr. Timmermans zelfstandig beslissingen mag nemen. 

Mevr. De Haas geeft aan dat zij dit mag, indien nodig kan mevr. Timmermans altijd contact met haar 

opnemen. 
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5. Vervolgafspraken:  

Dhr. v.d. Boom heeft donderdag 14 april meer informatie over het jaarverslag en de jaarrekening. (De 

jaarstukken worden naar verwachting medio mei 2016 aangeleverd).  

Daarna kan een afspraak worden ingepland om het jaarverslag en de jaarrekening te bespreken. 

 

6. Rondvraag: 

Dhr. Pouw geeft aan dat hij de agenda t.b.v. het overleg tussen de gebruikers en het sportplatform op  

20 april 2016 nog niet heeft ontvangen. Mevr. Beens geeft aan dat deze agenda wordt opgesteld door het 

Sportplatform en na het overleg van vandaag wordt verstuurd.  

 

Dhr. v.d. Boom geeft aan dat hij zich niet kan vinden in de raadsvragen die zijn gesteld over de wijze 

waarop ’t Cromwiel door Hydrasportbeheer wordt geëxploiteerd en zeker niet in de daaraan gekoppelde 

conclusies. 

Weth. Zijlmans geeft aan dat deze vragen zijn gesteld door raadsleden, een wethouder heeft daar geen 

invloed op. 

Dhr. v.d. Boom vraagt of hij in de toekomst z.s.m. geïnformeerd kan worden als er opnieuw raadsvragen 

worden gesteld over de exploitatie van ’t Cromwiel. Hierdoor kan Hydrasportbeheer, tijdig,  aan de 

wethouder een reactie geven op de vragen. 

Weth. Zijlmans geeft aan dat wanneer Hydrasportbeheer problemen wil voorkomen zij zelf proactief te 

werk moet gaan. 

 

Dhr. v.d. Boom deelt mede dat Hydrasportbeheer  bezig is met het organiseren van sport- en 

spelactiviteiten voor de jeugd. Het gaat om naschoolse activiteiten. Hydrasportbeheer geeft aan hierover 

in overleg te zijn met de sportcoaches van Steenbergen. Aan deze activiteiten kunnen ook kinderen van 

asielzoekers deelnemen. 

Mevr. M. Beens vraagt hoe de financiën voor de naschoolse activiteiten zijn geregeld, gezien de 

betrokkenheid van de sportcoaches en de organisatie voor Buitenschoolse opvang. Hierop is geen 

onderbouwd antwoord ontvangen.  

 

In juni komt er een huis aan huis krant uit, gebruikers/verenigingen kunnen ook gebruik maken van deze 

krant om informatie te geven over hun activiteiten in ’t Cromwiel. Ook zal in de krant een sportquiz worden 

opgenomen. 

 

Hydrasportbeheer is  sponsor geworden van  zaalvoetbalvereniging F.C. Cromwiel. 

 

Dhr. v.d. Boom deelt tevens mede dat er 1x per maand een technische man in ’t Cromwiel is om kleine 
technische mankementen op te lossen. 

 

7. Sluiting: 

Weth. Zijlmans sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun inbreng. 

 

 

 

 

 


