
Jaarverslag 2008 secretaris Sportraad van Delft 
 
Vergaderingen 
In 2008 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 10 maal vergaderd. Er is tweemaal een 
algemene ledenvergadering gehouden op 21 april en 17 november. 
 
Samenstellingbestuur 
Op de voorjaarsvergadering waren reglementair aftredend de heren André Groenewegen en 
Wim IJsselink. André Groenewegen had zich niet herkiesbaar gesteld. Wim IJsselink had zich 
herkiesbaar gesteld en werd herkozen. Verder is de heer Wicher Schreuders toegetreden tot 
het bestuur. Jacques van den Berg volgde André Groenewegen op als voorzitter. Wicher 
Schreuders werd benoemd tot vice voorzitter. De samenstelling van het bestuur werd per 21 
april 2008:  
Jacques van den Berg Voorzitter 
Wicher Schreuders   Vice voorzitter 
Piet Makkes   Secretaris 
Wim IJsseling   Penningmeester 
Roel Swaap   Lid, PR 
Albert Arnold   Lid 
 
Aantal leden 
Eind 2008 waren circa 120 Delftse sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft. 
 
Activiteiten 
Belangrijke activiteiten die mede door de Sportraad tot stand zijn gekomen in 2008: 

• Mede organiseren van de Nationale sportweek in april 2008 
• Verkrijgen van een subsidieregeling voor het verkrijgen van Defibrillatoren 
• Deelnemen aan de projecten “Aandacht voor senioren” en “Inclusieve samenleving”  
• In 2008 is gestart met inventariseren van het sportaanbod in Delft 
• Mede organiseren van de Delftse Bokaal (voetbal) 
• Onder de aandacht brengen van VIPcode tbv ledenadministraties  
• Adviseren van incidentele problemen bij leden 
• Mede initiëren van thema-avonden “WOZ” en “Energie-besparing”. 

 
Delft Sportstad voor het jaar 2008 
Delft is de Sportgemeente voor het jaar 2008 geworden van de middelgrote steden. Een vermelding 
waar de gemeente maar ook de Sportraad en de sportverenigingen trots op mogen zijn. 
 
Overleg gemeente Delft 
Er zijn regelmatig gesprekken geweest met de wethouder en ambtenaren van de Gemeente 
Delft betreffende algemene sport aangelegenheden zoals accommodaties, bereikbaarheid, 
veiligheid van accommodaties en lastenverlichting. Eind 2008 is intensief overleg geweest 
over de beleidsnota van de gemeente Delft. 
 
Uitreiking Sportraadbeker 2008 
In de voorjaarsvergadering werd geen Sportraadbeker uitgereikt. De kandidaten deden 
volgens de jury niet aan de normen van toekenning. 
 
Uitreiking Eremedaille 2008 
De Eremedaille 2008 werd bij verrassing uitgereikt aan André Groenewegen, de 
afgetreden voorzitter van de Sportraad van Delft. André Groenewegen is 6 jaar voorzitter 



geweest en daarvoor bestuurslid. Verder is hij bestuurlijk zeer actief geweest (en nog 
steeds) voor DHL.  
 
Uitreiking Veteranenprijs  
In de najaars ALV werd de Veteranenprijs uitgereikt aan Koos Bonte (oud judoka). De 
heer Bonte is sportief zeer actief o.a. met schaatsen, tennissen, spinning en het geven van judo 
lessen. Verder is de heer Bonte regelmatig te vinden op de skipistes van Colorado, Italië en 
Oostenrijk. 
 
Frits Waser (Ere-lid) overleden op 9 mei 2008 
Ere-lid Frits Waser is op 9 mei 2008 overleden. Frits Waser was voorzitter van de Sportraad 
van 1977 tot 1990.  
 
Communicatie en PR 
De Sporter, het informatieblad voor sportief Delft is in 2008 6 maal verschenen met een 
oplage van 450 stuks. Verder zijn een aantal keren een nieuwsbrief via e-mail verspreidt. De 
website  www.sportraadvandelft.nl is vaak bekeken in 2008. 
 
Piet Makkes, secretaris 


