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SPORTRAAD VAN DELFT 
 
VERSLAG ALV – Locatie DVC, Brasserskade 238, maandag 15 april 2013 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
J.v.d. Berg (voorzitter), Wicher Schreuders (2e voorzitter), Gerard de Vreede 
(penningmeester),  Albert Arnold (bestuurslid).  
 
Afwezig Bestuur Sportraad van Delft met bericht van verhindering: Bibeth Gerretsen 
(lid) 
 
Overige aanwezigen: 
P. de Gier (Delftsche Kegelbond), Joost van Baarle (Delftse Watervrienden), S.V. Niemeijer 
(Schermvereniging Prometheus), Johan Postel (secretaris Tennisvereniging GPD), Geert 
Engels (sectie zwemmen SVD), Nijnke Hoitinga (d’ ELFT), Marijke Hoogland (AV 40), Leen 
van den Hooff (CKV Excelsior), Wim IJsseling (CGV Excelsior), C.J.H. v.d. Akker (oud 
bestuurslid), Ron v.d. Horst (DVC Delft), Jos Brouwer (Gemeente Delft), M. Monteny (HV 
EDH), Douwe v.d. Kooi (Tennisvereniging De Delfste Hout), Peter Boerefijn (TU Delft Sport 
en Cultuur), Leon van Bohemen (DKIJV), Annie Breeuwsma (DKIJV), Paul de Bree (sv 
DHL), Martin Nooij (VV SEP), Peter Bommele (BC GISOLF), Peter de Klein (B. 
Gouweleeuw), David Tiemens (B. Gouweleeuw), Hans den Boer (ROC Mondriaan), Andre 
Groenewegen (oud voorzitter SVD), Sjaak Lispet (Full Speed), Rob van den Berg 
(Gemeente Delft), Hans Fink (DVC Delft), Victor Brouwer (Hudito), Wicher Schreuders 
(DHC), Adri Verburg (sectie tennis), Petra Vollebergh (ROC Mondriaan), P. Makkes 
(Redeoss), C. Makkes Klok (SvD), Kees Fransen (Sesamacademie),  
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Erelid Anton Brouwer, Johan Dolman (Midi), Jan Makkes (jurylid), Nelleke van der Lee 
(Bridgeclub Prometheus), Frans Mokveld ( sectie zwemmen), Jan Hommes ( DIJC Bertus), 
Tinus Vernooij (Concordia), Ad Lagene (sectie zwemmen), Ed Kanters (Ring Pass), Ron 
Korevaar (De Koplopers), Ries van Dam (vv Delft), Dorie Engels (sectie zwemmen). 
 
Genodigden: 
Martijn Leonard , zie agendapunt 11: Presentatie Talentontwikkeling 
Matthijs Westerbeek (Fitvak), zie agendapunt 11a: Presentatie Fitvak 2.0. 
 

 

 
1.Opening 
Jacques van den Berg (voorzitter SvD) opent de vergadering om 20.30 uur. Hij heet alle 
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder oud bestuursleden van de Sportraad Cock, 
Andre, Geert en Piet. Gasten Rob van den Berg en Jos Brouwer. Joyce van der Sloot, 
kandidaat bestuurslid. Hans den Boer en Petra Vollebergh van het ROC Mondriaan. Bij elk 
agendapunt worden de betreffende personen geïntroduceerd. 
 
2.Vaststelling agenda  
Toegevoegd wordt agendapunt 11a: Presentatie Matthijs Westerbeek: Fitvak 2.0. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
Jacques van den Berg neemt de mededelingen door: 
* Transparantie in de sport: 
In november 2012 is een werkgroep opgericht om de transparantie in de sport te 
onderzoeken. De werkgroep wilde inzicht krijgen in de geldstromen in de Delftse sport. Het 
gaat om het inzichtelijk krijgen van inkomsten en uitgaven, zowel aan de zijde van de  
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gemeente als bij de sportverenigingen. Er is een brief naar het College van B&W gestuurd, 
die ook aan alle verenigingen is gestuurd (Ref.: Effecten bezuinigingen sportaccommodaties 
d.d. december 2012). Daarna heeft een gesprek met de wethouder plaatsgevonden en is 
besloten gezamenlijk op te trekken in het traject “transparantie in de sport”. Van de 87 
verenigingen hebben 32 verenigingen gereageerd. De sportraad wil alle verenigingen 
vertegenwoordigen maar niet alle verenigingen hebben hun cijfers ingediend. De cijfers die 
de sportraad heeft ontvangen zijn verspreid (anoniem) met het verzoek aan die verenigingen 
die hun cijfers nog niet hebben ingeleverd dit alsnog te doen. Er komen vervolgafspraken. 
 
*Brede School: 
De subsidie van de gemeente Delft betreffende de Brede School zal stoppen. Aan alle 
betrokkenen is dit medegedeeld. De sportraad probeert de website van de Brede School 
over te nemen, zodat deze intact blijft. 
 
*Nota Gezond en Wel: 
De Sportnota loopt af en de gemeente komt met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Dit 
beleid houdt in dat de gemeente zich richt op het beschermen en bevorderen van de 
gezondheid van de burgers van Delft. In de nota wordt uitgegaan van een brede visie: 
Gezondheid en kwaliteit van leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de visie staat 
verwoord vanuit welke doelstellingen en uitgangspunten de gemeente het gezondheidsbeleid 
benadert. De gemeente ziet de sportraad als partner, de sportraad kan de achterban 
raadplegen. Verenigingen kunnen aangeven wat er nodig is om Delft gezonder te maken. 
Voortvloeiend uit de Sportnota is de Uitvoeringsnotitie Gezond en Wel. In deze nota komen 
alle voorgaande nota’s in grote lijnen bij elkaar. De gemeente geeft aan wat de gemeente 
wil, maar niet hoe e.e.a. ingevuld moet worden. De gemeente gaat niet uitvoeren. De 
sportraad zal commentaar geven op de Uitvoeringsnota. De sportraad wil eerst de achterban 
raadplegen. De leden van de G-500 waren al uitgenodigd door de sportraad (29 april as.) om 
mee te denken en mee te discussiëren, maar de Uitvoeringsnota is nog niet gereed. De 
sportraad zal de verenigingen op de hoogte houden en hier op terugkomen. 
 
*Nationale Sportweek van Delft,  20 t/m 27 april 2013: 
Aanstaande zaterdag gaat de Nationale Sportweek van start. De voorzitter bedankt alle 
verenigingen die zich hebben ingezet om van deze week een succes te gaan maken. Alle 
activiteiten staan op www.sportweekdelft.nl . 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 19 november 2012 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. 
 
5. Behandeling jaarverslagen secties 2012 
*Sectie (on)beperkt sporten 2011-2012: 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
*Sectie voetbal: 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt goed gekeurd. 
*Sectie zwemmen: 
Dit jaarverslag is nog niet afgerond. 
 
6. Behandeling jaarverslag secretaris 2012 
Het jaarverslag 2012 wordt goedgekeurd. 
 
 
 
 
 

http://www.sportweekdelft.nl/
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7. Behandeling financieel verslag 2012 
Toelichting penningmeester Gerard de Vreede: 
Bij zijn aantreden heeft hij een start gemaakt met het binnenhalen van de achterstallige 
contributie en tegelijkertijd werd de contributie voor 2012 geheven. In 2012 hebben alle leden 
de contributie betaald. 
Het ledenbestand is in 2012 geschoond. Verenigingen die niet gereageerd hebben zijn nu 
van de ledenlijst afgevoerd. Er zijn nu 87 leden. Deze leden hebben in maart de factuur 
ontvangen voor het lidmaatschap. Het is de bedoeling dat volgend jaar de facturen voor de 
contributie aan het begin van het jaar (januari) worden verstuurd. 
 
Douwe v.d. Kooi (tennisvereniging De Delftse Hout) vraagt naar de stand van het “eigen 
vermogen”.  
De penningmeester antwoordt, dat er een groot eigen vermogen is. Er zijn plannen in de 
maak om een deel van het eigen vermogen te gaan besteden aan het opzetten van een G-
500 voor kleine clubs. Ook deze clubs zouden gezamenlijk moeten kijken waar hun belangen 
en overeenkomsten liggen om samen te gaan werken. 
Ook wordt er een deel van het eigen vermogen geïnvesteerd in de aanvragen van de 2e 
tranche Sportimpuls. De sportraad levert hier ook een bijdrage aan. In de toekomst komen er 
nog meer tranches aan. Het is wel de bedoeling een bedrag (10.000,- euro) op de 
spaarrekening te houden.  
 
8. Verslag van de Kascommissie m.b.t. 2012 
De kascommissie bestond dit jaar uit Sjaak Lispet en Leen van der Hooff. Daar Leen van der 
Hooff helaas verhinderd was heeft Adri Verburg  hem vervangen en heeft hij de kascontrole 
mede verricht.  
Sjaak Lispet neemt het woord namens de kascommissie. Hij zegt dat alle stukken 
gecontroleerd zijn. De boekhoudstukken zijn goed ingedeeld en zeer inzichtelijk gemaakt. Hij 
stelt daarom voor de penningmeester decharge te verlenen, aldus getekend op 3 april 2013. 
De vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord. 
 
9. Verkiezing Kascommissie 
Sjaak Lispet en Leen van der Hoof hebben zich nogmaals voor volgend jaar beschikbaar 
gesteld. 
De voorzitter stelt voor een reserve kascommissielid te benoemen. Piet Makkus (Redeoss) 
biedt zich aan. De vergadering gaat onder applaus akkoord. 
 
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Het bestuur stelt een nieuw kandidaat bestuurslid voor: 

- Kandidaat secretaris: Joyce van der Sloot 
Zij wordt onder applaus aangesteld. Jacques van den Berg wenst haar veel plezier en 
succes toe in het bestuur van de Sportraad van Delft. Joyce neemt plaats achter de 
bestuurstafel. 
 
10a. Aftreden en herkiesbaar PR functionaris 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een PR functionaris. Het blijft lastig deze vacature in  
te vullen.  
De voorzitter doet en beroep op de leden om mee te denken om deze vacature in te vullen. 
 
10b.Secretaris 
Joyce van der Sloot wordt aangesteld als secretaris. 
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10c. Bestuurssamenstelling april 2014 
Jacques van den Berg zegt, dat hij besloten heeft volgend jaar, als hij aftredend is, ook 
daadwerkelijk af te treden. Hij heeft dan acht jaar voor de sportraad gewerkt. Hij heeft dit 
meegedeeld in de bestuursvergadering van 21 maart jl. In deze bestuursvergadering hebben  
nog twee andere bestuursleden aangegeven volgend jaar te willen stoppen. 
De situatie die dan ontstaat is niet rooskleuring, daarom heeft het bestuur besloten dit 
vanavond aan de leden voor te leggen.  
De voorzitter stelt voor een werkgroep in het leven te roepen die zich gaat buigen over de 
samenstelling van de sportraad. Hij roept de leden op zich aan te melden. 
 
 11. Presentatie Talentontwikkeling  
Toelichting Martijn Leonard. 
Martijn geeft aan, dat de stichting Sporttalent Nederland in het leven is geroepen om de 
Breedtesport en Topsport met elkaar te verbinden. Wanneer Breedtesport en Topsport bij 
elkaar komen kan een deelnemer zich ontwikkelen en komen tot: 
-Individuele en sociale ontwikkeling 
- Spill-over naar onderwijs en werk 
- Gezonde levensstijl 
Aan de hand van de visie van Sporttalent kunnen sporters: 
a. Een betere aansluiting vinden bij de intrinsieke interesse van de deelnemer 
b. Er worden kwalitatieve mankrachten zowel pedagogisch als inhoudelijk ingezet 
c. De sport vindt plaats in een omgeving  waarbinnen mensen in een “flow” kunnen komen. 
Martijn geeft aan dat resultaten zijn gemeten. De deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen, 
krijgen plezier in sporten en ervaren het proces als leerzaam. Martijn geeft een aantal 
voorbeelden. 
 
De achtergrond van topsport is: 
-Het creëren van een platform voor topsporters uit Delft 
-Het aanbieden van trainingen voor topsporters op gebieden waarin zij nog geen begeleiding 
krijgen. Martijn geeft een aantal voorbeelden. 
Uiteindelijk kunnen topsporters worden ingezet voor de breedtesport. 
 
Vragen van de leden: 
*Is er interesse om zo’n werkgroep op te zetten? 
*Een aantal leden geeft aan eerst de presentatie te willen toelichten in het eigen bestuur. 
*Gevraagd wordt naar de definitie van een topsporter. 
*Waar ligt de grens? 
*Aangegeven wordt dat er al een aantal steden is waar dit goed verloopt. Hier zou eerst naar 
gekeken kunnen worden. 
Voor contact en informatie: www.sporttalentnederland.nl 
Martijn wordt bedankt voor zijn presentatie. 
 
11a: Presentatie Combinatielidmaatschap 
Toelichting Matthijs Westerbeek. 
Matthijs is accountmanager bij Fitvak, de brancheorganisatie van erkende sport- en 
bewegingscentra. 
Matthijs zegt, dat er veel sportaanbod is in Delft. Hij heeft gesproken met Jan Koster 
(fitnesscentrum). Fitvak wil een Alliance aangaan om meer mensen in beweging te krijgen. 
Het concept van Fitvak 2.0 is om fitnesscentra en sportverenigingen met elkaar in contact te 
brengen en een combinatiearrangement aan te bieden.  
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Het arrangement houdt in: 
-Bewegen 
-Leefstijl verbeteren 
-Interventie 
 
Vragen van de leden: 
*Wat zijn de kosten van een arrangement? Matthijs zegt, hier nog geen antwoord op te 
hebben. 
*Wie zijn de organiserende organisaties? Matthijs geeft aan, dat eerst het concept ontwikkeld 
moet worden, en dat het concept dan getoetst moet worden. Fitvak houdt zelf de regie. Eerst 
zal gekeken worden of het concept aanslaat. 
Het doel is meer mensen in beweging te krijgen.  
Voor contact en informatie: 
www.fitmagazine.nl 
www.fitnessmonitor.nl 
Matthijs wordt bedankt voor zijn presentatie. 
 
12. W.v.t.t.k./Rondvraag 
*Instellen werkgroep t.b.v. de samenstelling van het bestuur van de  sportraad 2014: 
Kees Fransen (sesamacademie) doet een dringende oproep aan de leden om in de 
werkgroep zitting te nemen. Kees geeft aan, dat het van groot belang is dat het bestuur van 
de sportraad nieuwe bestuursleden krijgt. 
 
*Nationale Sportweek Delft: 
Op 28 april wordt de sportweek afgesloten. 
 
13. Sluiting officiële gedeelte 
Jacques van den Berg bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Hij bedankt 
DVC voor de gastvrijheid.  
 
 Uitreiking eremedaille en beker sportraad 
De prijzen worden niet uitgereikt. Er zijn geen nominaties binnengekomen. 
 
Jacques van den Berg nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. 
15.04.2013 

http://www.fitmagazine.nl/
http://www.fitnessmonitor.nl/

