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Concept  22 november 2012 

Sportraad van Delft 

Verslag  najaars ALV – Maandag 19 november 2012 

Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: Jacques van den Berg (voorzitter), Sjef van Put 

(secretaris), Gerard de Vreede (penningmeester a.i.), Albert Arnold (lid), Bibeth Gerretsen 

(lid). 

Afwezig Bestuur Sportraad van Delft met bericht van verhindering (zie ook opening):           

Wicher Schreuders (vice-voorzitter) 

Overige aanwezigen: J. Dolman (voorzitter MIDI), P. Bommelé (BC GISOLF), P. de Gier 

(Delftsche Kegelbond), M.J.J. Vernooij (Concordia), C. Brekelman (Concordia), J. van Loon 

(voorzitter Kratos ‘08), V. Brouwer (Hudito), E. de Graaf (DFC Delfia), W. IJsseling (CGV 

Excelsior), T. Engels (sectie zwemmen SVD), G. Engels (sectie zwemmen SVD), C. Makkes 

Klok (oud bestuurslid SVD), P. Makkes (Redeoss), M. Nooij (VV SEP), J. Zuydgeest (VV 

SEP),     Pieter van Veen (CS Vitesse Delft), Ron Kooievaar (voorzitter AV De Koplopers),             

mw. L. Maas – Arts (OA Samen Sporten?), mw. C. Bij de Vaate (raadslid GroenLinks 

gemeente Delft),  N. Hoitinga (d’ ELFT), Maria Wessels (Delftse Watervrienden),              

Jan Makkes (KVLO), M. Monteny (HV EDH), Ries van Dam (DVV Delft), Paul de Bree (SV 

DHL), André Groenewegen (oud voorzitter SVD), L. van den Hooff (CKV Excelsior),          

H. Prade (SV Wippolder), Douwe v.d. Kooi (voorzitter Tennisvereniging De Delftse Hout), 

Ron van der Horst (voorzitter DVC Delft), F. v.d. Idsert (?) (penningmeester Kratos ‘08),            

P. Dekker (Delfia), A.P.M. (Guus) Heemskerk (sectie Voetbal SVD), Bruun van der Steuijt 

(gemeente Delft),  Mieke van Wijngaarden (?, heeft presentielijst niet getekend), Arthur de 

Groot (Sesam Academie, niet op presentielijst)   

Afwezig met bericht van verhindering: Anton Brouwer, mw. D. Muilman (voorzitter 

DKV), J. Vrins (Full Speed), S. Lispet (voorzitter Full Speed), A. Verburg, mw. I. Kahlman, 

J. Hommes (DIJC Bertus), E. Wilms (secretaris Roeivereniging de Delftsche Sport),           

mw. I. Olberts (Floor Ball vereniging Blue-FAlcons), J. Postel (secretaris Tennisvereniging 

GPD), E. Kanters (Ring Pass), mw. N. van der Lee (secretaris Bridgeclub Prometheus),         

J. Breedveld (voorzitter Dancin Delft), C. van den Akker (oud bestuurslid SVD),                

mw. I. Hoedemaker- de Jong (BRC de Buitenhof) 

 

Genodigden: 

B.  van der Steuijt, zie agendapunt 7. 

 1. Opening 

Jacques van den Berg (Voorzitter SvD) opent de vergadering om 20.30 uur en heet de 

aanwezigen welkom, in het bijzonder oude bestuursleden en twee oud voorzitters, mw. Bij de 

Vaate van GroenLinks, Arthur de Groot van de Sesam Academie. De voorzitter kondigt dhr. 
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Van der Steuijt aan. Dhr. Van der Steuijt zal vanavond een spreekbeurt houden (zie punt 7 De 

van de agenda. De voorzitter meldt voorts dat de vereniging ca. 17 afmeldingen heeft gehad 

(zie aanhef van dit verslag).  

De voorzitter meldt ook dat dhr. Schreuders vanwege bijzondere omstandigheden bij zijn 

voetbalvereniging tijdens het afgelopen weekend de vergadering niet kan bijwonen. Tot slot 

meldt hij dat ons erelid Anton Brouwer weer gezond thuis is en brengt hij de groeten van 

Anton aan de ALV over. 

2. Vaststelling agenda 

De voorzitter verwijst t.b.v. het verdere verloop van de vergadering naar de agenda, zoals die 

in de Sporter nummer 226 van november dit jaar is opgenomen en onder de leden is verspreid. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Mededelingen 

1. De voorzitter meldt dat er in de gemeenteraad een motie is aangenomen m.b.t. het 

kostendekkend maken van de huurtarieven van door verenigingen gehuurde accommodaties. 

De Raad vroeg wat de Sportraad daarvan vond waarop de voorzitter heeft geantwoord dat de 

Sportraad daar geen mening over had omdat zij van niets wist. De motie heeft o.a. opgedragen 

dat het College met de Sportraad van gedachten moet gaan wisselen over het voornemen van 

het College voortaan kostendekkende tarieven te gaan hanteren jegens de verenigingen. De 

voorzitter meldt dat de gemeente (het College) nu aan zet is en dat de gemeente heeft 

toegezegd e.e.a. inzichtelijk te maken.  

Vanuit de zaal wordt gevraagd deze kwestie later in de vergadering te bespreken. Zie bij wat 

verder ter tafel komt. 

2. De tweede tranche van de Sportimpuls start op 29 november aanstaande. Wat de eerste 

tranche betreft zijn er 5 aanvragen gehonoreerd. Dat heeft ca. € 560.000 subsidie opgeleverd. 

De voorzitter vraagt om als men wil meedoen aan de tweede tranche dit aan de Sportraad te 

melden. Aanvragen voor de tweede tranche moeten uiterlijk 1 maart 2013 zijn gedaan. Dit 

jaar is er landelijk gezien een bedrag van € 11 miljoen mee gemoeid. Dat is een fors bedrag. 

Op de website van NOC/NSF kan men alle informatie vinden voor deze tweede tranche, 

waaronder de z.g. menukaart. Men kan op de website ook vinden waar men zich kan 

inschrijven. 

3. De Sportraad had op 6 december aanstaande een thema avond willen organiseren over de 

combinatiefunctionarissen. Er is echter een evaluatie aan de gang bij de verenigingen die een 

combinatiefunctionaris hebben. Verder is nog onzeker of de combinatiefunctionaris in de 

toekomst buurtcoach gaat worden. De Sportraad heeft de thema avond dan ook laten vervallen 

omdat er nog niets definitiefs over de toekomst van de combinatiefunctionaris kan worden 

aangegeven. 

4. Het gratis aanvragen van een z.g. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is met één jaar 

verlengd. Als kaderleden daar behoefte aan hebben kunnen zij die verklaring gratis aanvragen 

bij hun bond. 

5. Op 8 januari aanstaande wil de Sportraad bij DVC in samenwerking met Stadsradio Delft  

een terugblik van 2012 organiseren. De Sportraad wil daaraan een nieuwjaarsborrel koppelen. 

6. Wat betreft de Nationale Sportweek is er inmiddels een organisatiebijeenkomst geweest. 

De Nationale Sportweek 2013 start op zaterdag 20 april 2013. De leden ontvangen over de 

Nationale Sportweek 2013 nog nadere informatie. 
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7. Op 29 januari 2013 organiseert de Sportraad een thema avond over ‘Autisme in de Sport’. 

Er komen enkele sprekers. Leden die met autisme te maken hebben worden van harte 

uitgenodigd voor deze avond. De avond begint om 19.30 uur in het gebouw van Ipse aan de 

Paardenmarkt in Delft. Over de avond etc. zullen de leden nog nadere informatie ontvangen. 

 

4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de vorige ALV op 16 april 2012 

De voorzitter loopt de notulen na, zoals gepubliceerd in de Sporter nummer 226 van 

november 2012. De tekst van de notulen geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Ook naar 

aanleiding van de tekst worden er geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter constateert dat 

de notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd. Hij dankt de secretaris voor het opstellen van 

deze notulen. 

  

5. Vaststelling begroting 2013 

De voorzitter wijst erop dat enkele bedragen op de begroting fors zijn toegenomen. Dat komt 

door de subsidie voor de ondersteuning van de leden en de bijdrage van de gemeente aan de 

Sportraad voor de uitvoering van het huldigingsbeleid. Beide bijdragen zijn door de gemeente 

aan de Sportraad ter beschikking gesteld. Voorts wijst hij erop dat deze bedragen nog kunnen 

worden gewijzigd doordat de gemeente  andere bijdragen kan verstrekken dan nu in de 

begroting 2013 zijn opgenomen. Bij de opname in de begroting is immers uitgegaan van de 

twee bijdragen die de Sportraad voor het jaar 2012 heeft ontvangen. 

Dhr. Bommelé heeft enkele vragen.  

Als de posten nieuwe activiteiten t/m begeleiden wethouder worden opgeteld ontstaat een 

bedrag van € 17.500,--. Tegenover deze uitgaven staan € 15.000,-- inkomsten uit subsidies. Er 

is ook een post speech wethouder/persbericht. Wat is daarvan de achterliggende gedachte? Er 

is eveneens een post G-500 a raison van € 1500,--. Ook een post vergaderingen van € 750,-- 

en een post Thema avonden van € 1500,--. Hij vraagt zich tenslotte  af waarom er aan de      

G-500,  € 1500,-- uitgegeven moet worden.  

De voorzitter antwoordt dat als men de post voor nieuwe activiteiten ad € 2500,-- optelt bij de 

eerder genoemde geschatte uitgaven van € 15.000,-- optelt, men het bedrag van € 17.500,-- 

terugvindt. Hij verwijst naar de opmerkingen van de Kascommissie over het wat hoge eigen 

vermogen van de vereniging. Het bestuur stelt bij deze begroting voor een bedrag van            

€ 2500,-- uit het eigen vermogen in te zetten voor nieuwe activiteiten. 

Hij geeft voorts aan dat de Sportraad van de gemeente een bijdrage heeft ontvangen van          

€ 10.000,--. Deze ondersteuningsbijdrage is bedoeld voor activiteiten waarbij meerdere leden 

betrokken zijn. Het is niet de bedoeling van de gemeente dat de Sportraad bijdragen verleent 

aan een activiteit van één lid. Zo worden de thema avonden, het MVV traject en de Nationale 

Sportweek gefinancierd uit genoemde € 10.000,--. 

Ten aanzien van de post speech wethouder/persbericht meldt de voorzitter dat het 

huldigingsbeleid van de gemeente door de gemeente is overgedragen aan de Sportraad. De 

Sportraad heeft met de gemeente afgesproken dat de Sportraad kosten in rekening brengt aan 

de gemeente voor het schrijven van speeches en het begeleiden van de wethouder. De 
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betreffende vergoedingen gaan niet naar de bestuursleden van de Sportraad, maar worden 

gestort in de kas van de Sportraad. Op die manier wordt de € 5.000,-- voor het 

huldigingsbeleid door de Sportraad verantwoord gebruikt. Daarmee wordt ook voorkomen dat 

wat er van die post overblijft moet worden teruggegeven aan de gemeente. 

Er wordt gevraagd of de contributie omlaag kan. Volgens de voorzitter gaat het eurocenten 

per sporter. Natuurlijk kan de ALV een voorstel doen. Daarop volgt geen reactie/voorstel 

vanuit de ALV. 

Tot slot wordt gevraagd of er al nieuwe plannen (met activiteiten) zijn vanuit het bestuur. De 

voorzitter antwoordt dat die er nog niet zijn. 

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn m.b.t. de begroting. Die zijn er niet. Hij vraagt ook 

of de ALV de begroting 2013 goedkeurt. De ALV stemt in met de begroting voor 2013. 

6. Benoeming nieuwe penningmeester 

De voorzitter vraagt aan de ALV of zij kan instemmen met het voorstel van het bestuur 

Gerard de Vreede te benoemen tot penningmeester van de vereniging. De ALV gaat daarmee 

bij acclamatie akkoord. Gerard neemt plaats achter de bestuurstafel. 

7. Helpende handjes nodig? 

Dhr. Van der Steuijt is ambtenaar bij de gemeente Delft. Hij is op dit moment vrijgesteld om 

acquisitie te plegen. Die acquisitie houdt in dat hij bezoeken aflegt bij non profit instellingen 

in Delft. Bij onder meer zorginstellingen als Pieter van Foreest, scholen etc. In Delft zijn er 

mensen die afhankelijk zijn van een uitkering op basis van de Wet Werk en Bijstand (WBB). 

Dat is een grote groep. Het betreft mensen met een groot gat in hun cv, d.w.z. dat zij geruime 

tijd geen betaald werk hebben verricht en al lange tijd op een bestaansminimum leven. De 

gemeente verwacht van deze mensen een tegenprestatie niet op basis van betaald werk maar 

op basis van vrijwilligerswerk. 

De betreffende mensen blijken vaak over kwaliteiten te beschikken als je hen vraagt wat ze 

graag willen doen. Dhr. Van der Steuijt heeft inmiddels veel contacten gehad met diverse 

sportverenigingen in Delft. Er zijn ook al successen geboekt. Voorbeeld daarvan is een 

gastheerschap bij DVV. Bij dezelfde vereniging zit nu een bijstandsgerechtigde die graag 

trainer wilde worden. Deze man is nu jeugdtrainer bij DVV. Hij mag ook trainerscursussen 

gaan volgen. Aanvankelijk had deze man onderhoudswerkzaamheden aangeboden gekregen, 

maar dat zag hij niet zo zitten. 

Bijstandsgerechtigden die niet gemotiveerd zijn komen niet in beeld. 

Dhr. Van der Steuijt kan geen garanties bieden m.b.t. de kwaliteit. Als een gegadigde een 

rugzakje heeft wordt de organisatie daarover tijdig geïnformeerd. Dhr. Van der Steuijt 

verwacht wel dat mensen worden begeleid. De ‘inhuur’ periode is in beginsel een half jaar, 

maar kan in overleg met de gemeente worden verlengd. 
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Het is niet de bedoeling dat de gemeente organisaties opzadelt met een probleem. Het gaat de 

gemeente erom dat mensen die van een minimum uitkering leven weer een kleur op de 

wangen krijgen door maatschappelijk zinvol werk te verrichten.  

Dhr. Van der Steuijt legt uit dat aangenomen functionarissen komen werken met behoud van 

uitkering. Ze mogen maximaal € 1500, -- bruto per jaar bijverdienen.  

Voor nadere informatie is dhr. Van der Steuijt altijd bereikbaar via telefoon (?), e-mail 

(bvdsteuijt@delft.nl)  etc. 

8. Sportraad 2.0 

De voorzitter verwijst naar pagina 28 e.v. van de Sporter nummer 226 van november 2012. 

Op 27 september jl. is bij Hudito door de Sportraad een thema avond hierover georganiseerd. 

Afgesproken is de resultaten van die thema avond ook aan de ALV te presenteren. De 

voorzitter vertelt dat hij ongeveer anderhalf jaar geleden in contact is gekomen met adviseurs 

van de Sesam Academie. Die adviseurs zijn senioren met een academisch niveau die non-

profit organisaties ondersteunen. De voorzitter is naar een beurs Bedrijven en samenleving 

geweest. Enkele adviseurs, waaronder Arthur de Groot, die vanavond aanwezig is, hebben de 

Sportraad doorgelicht. De adviseurs hebben gesproken met de bestuursleden van de 

Sportraad. Daarna hebben ze gesprekken gevoerd met een doorsnee van onze leden (10 

verenigingen). Ook aan deze verenigingen hebben ze gevraagd naar de sterke en zwakke 

punten van de Sportraad.  

De voorzitter vervolgt zijn betoog aan de hand van enkele ‘sheets’ (zie de bijlage bij dit 

verslag). 

Hij verwijst o.a. naar de missie van de vereniging, de visie en de portefeuilles (waaronder de 

media die de vereniging gebruikt voor de informatievoorziening vanuit het bestuur aan de 

leden).  

Wat de Sportraad graag zou willen is het instellen van werkgroepjes met vertegenwoordigers 

van de leden die diverse onderwerpen kunnen uitwerken. De voorzitter noemt diverse 

voorbeelden van deze werkgroepjes. 

Het bestuur van de Sportraad wil graag weten wat er bij de achterban leeft om te voorkomen 

dat het bestuur met ideeën en plannen komt waarvan de leden weinig of geen profijt hebben. 

Voorts verwijst de voorzitter naar het formulier waarmee leden zich kunnen opgeven voor 

diverse werkgroepen. In dit kader meldt de voorzitter nog dat er op de thema avond van 27 

september jl. ca. 25 personen aanwezig zijn geweest. Daardoor konden er in beginsel vijf 

groepen van vijf personen worden gevormd. 

De voorzitter vraagt aan de ALV of zij met de door het bestuur ingeslagen weg kan 

instemmen. De ALV gaat daarmee akkoord. 

mailto:bvdsteuijt@delft.nl
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9. Ontwikkelingen m.b.t. de gemeentelijke beleidsnota Lokaal Gezondheidsbeleid Delft 

periode 2013 – 2016  

Naar aanleiding van dit agendapunt meldt de voorzitter dat de gemeente op grond van de Wet 

publieke gezondheid de gemeente verplicht is elke vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid 

vast te stellen en uit te voeren. Wettelijke en financiële kaders bepalen de ruimte die de 

gemeente heeft om eigen beleid te voeren. Het landelijke kader wordt gevormd door de Wet 

publieke gezondheid, WPG. De gemeente heeft besloten in genoemde nota de WMO, het 

preventieve gezondheidsbeleid en sport en bewegen op te nemen.  

Volgende week komt er een concept van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook wordt er 

volgende week een bijeenkomst door de gemeente georganiseerd naar aanleiding van het 

verschijnen van de concept nota. Daarvoor is ook de Sportraad uitgenodigd. De ALV zal 

worden geïnformeerd over de voortgang. 

10. Wat verder ter tafel komt 

Aan de orde komt de motie die in de gemeenteraad unaniem is aangenomen inzake 

kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties. De voorzitter meldt dat hij enkele 

politieke partijen van informatie heeft voorzien voorafgaande aan de behandeling van dit 

onderwerp in de Raad. Vanuit de zaal wordt gereageerd dat de Sportraad passief is geweest. 

De voorzitter is het daarmee niet eens. Voorts wordt vanuit de zaal gereageerd dat een 

vereniging een proces gaat aanspannen tegen de gemeente. De voorzitter stelt voor een 

werkgroep in te stellen. Hij vraagt aan de ALV of de ALV het ermee eens is dat de gemeente 

inzichtelijk maakt wat zij onder kostendekkend verstaat. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd welk standpunt de Sportraad heeft ingenomen m.b.t. het 

maatschappelijk verantwoord bezig zijn door de leden. Volgens de voorzitter zijn alle bij de 

Sportraad aangesloten vereniging maatschappelijk verantwoord bezig.  

De penningmeester merkt op dat het bestuur van mening is dat het kostendekkend maken van 

de huur niet gekoppeld moet worden aan het krijgen van compensatie waaraan de voorwaarde 

wordt verbonden dat een vereniging maatschappelijk verantwoord moet handelen. Hij stelt 

voor een werkgroep in te stellen met vertegenwoordigers van de veldsporten en de 

binnensporten. Met de werkgroep moet een standpunt worden geformuleerd en worden 

ingebracht in het overleg met de gemeente. 

De voorzitter constateert dat er drie mensen bereid zijn in het werkgroepje zitting te nemen. 

Hij heeft de namen genoteerd van dhr. TinusVernooij van Concordia, dhr. Leen van den Hoof 

van Excelsior en dhr. André Groenewegen, oud voorzitter van de Sportraad. 

Bibeth Gerretsen meldt dat de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid eind dit jaar moet zijn 

vastgesteld. De daarmee verbonden actieplannen moeten eind eerste kwartaal 2013 gereed 

zijn. Dat is dus (heel) kort dag. 
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11. Rondvraag 

Gevraagd wordt of de gemeente altijd wordt uitgenodigd voor ALV’s. Volgens de voorzitter 

gebeurt dat niet automatisch. De voorzitter geeft aan dat als gevolg van contacten die hij 

binnen de gemeente heeft er eventueel wel een uitnodiging kan volgen. Hij verwijst in dit 

verband naar de presentatie van dhr. Bruun van der Steuijt. 

Naar aanleiding van het opnemen van de post nieuwe activiteiten in de begroting 2013 wordt 

aan de Sportraad gevraagd in overweging te nemen om ook bestaande activiteiten te 

subsidiëren. Als voorbeeld wordt genoemd een jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi voor  

scholieren. Als gevolg van de subsidiekraan is dit toernooi een subsidie van € 2.500,-- 

misgelopen, waardoor dit toernooi niet kon plaatsvinden. De voorzitter zegt toe dit idee mee 

te nemen naar het bestuur. 

Bibeth Gerretsen merkt op dat als de Sportraad activiteiten gaat subsidiëren, bij de gemeente 

de gedachte kan postvatten dat zij gemakkelijk van haar subsidieverantwoordelijkheid afkomt. 

Die ligt dan bij de Sportraad. Zij merkt tevens op dat er dan een reeks van subsidieaanvragen 

op de Sportraad kan afkomen die de Sportraad niet kan honoreren vanwege het beperkte 

bedrag van € 10.000,--. De voorzitter voegt daaraan toe dat de Sportraad dus geen 

subsidieaanvraag van bv. € 50.000,-- kan honoreren. 

Gevraagd wordt wat het bestuur heeft gedaan met niet contributie betalende leden. De 

penningmeester meldt dat hij begin dit jaar een brief heeft gestuurd aan de leden die de 

contributie voor 2012 nog niet hadden voldaan. Ongeveer 10 verenigingen hadden een 

achterstand van meer dan drie jaar. Twee verenigingen hebben gereageerd geen belangstelling 

meer te hebben voor het lidmaatschap van de Sportraad. Acht verenigingen, waaronder 

relatief veel studentenverenigingen, hebben niet gereageerd. Daarvan is in het bestuur 

afgesproken dat die leden uit de ledenlijst zullen worden geschrapt. Er waren verenigingen die 

een contributie achterstand hadden van twee jaar. Die hebben een e-mail gekregen en 

vervolgens een brief. Van 5 of 6 verenigingen wordt nog een contributiebetaling over 2012 

verwacht. Het vorenstaande heeft tot de conclusie geleid dat de Sportraad op dit moment een 

ledenbestand heeft van 88.  

Op basis van het vorenstaande zal ook de website van de Sportraad worden geactualiseerd in 

die zin dat de leden die op de website staan ook werkelijk betalend lid zijn. Als de Sportraad 

subsidies gaat verlenen aan sportverenigingen zullen dat alleen sportverenigingen zijn die 

betalend lid zijn van de Sportraad. 

Hoe zit het met de structurele afwezigheid van deelnemers aan het G-500 overleg, wordt 

gevraagd. De voorzitter meldt dat dit punt op de agenda van het afgelopen G-500 overleg 

heeft gestaan. Hij meldt dat de meerderheid van de deelnemers aan dat overleg het belang ziet 

van hun aanwezigheid. De voorzitter meldt dat er inmiddels twee verenigingen 500 leden of 

meer hebben gekregen. Die kunnen dus aan het G-500 overleg deelnemen. Een daarvan heeft 

hij al aangeschreven. Tenslotte geeft de voorzitter aan dat ook secties (bv. als die voor 

Korfbal ontstaat) zich kunnen aanmelden voor het G-500 overleg. 
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Tenslotte wordt gevraagd of de afrekening van de lastenverlichting al bij de verenigingen is 

binnengekomen. De voorzitter stelt voor dit als individuele vereniging zelf bij de gemeente na 

te gaan. 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering om 21.40 uur, onder 

dankzegging aan de aanwezigen voor hun bijdragen. 

Opsteller verslag: J.H. van Put, secretaris 

 

Bijlage: 

Presentatie Sportraad 2.0 


