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VERSLAG ALV – Locatie DVC, Brasserskade 238, maandag 24 november 2014 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad, voorzitter Sectie Voetbal, DHC), Guus Heemskerk 
(penningmeester Sectie Voetbal), Joyce van der Sloot (secretaris), Martin Bronmeijer, Jaap 
Meijer en Marina La Vos (bestuursleden).  
 
Overige aanwezigen:  
Viktor de Jonckheere, Peter Tamar (Ariston ’80), Linda van Bakel (AV ’40), Edwin Both (Blue 
Birds Honkbal), Leen v.d. Hooff (CGV Excelsior), Tinus Vernooij (Concordia), Joost van 
Baarle, Wendy van Baarle (Delftse Watervrienden), Cor Poot (DES), A.W. Stok, A. Naessens 
(DKB), D. Muilman (DKC), A. Breeuwsma (DKIJV), Isabelle Jacobs, Duco van Holthe tot 
Echten (DSRV Laga), Jorrit Molendijk ( DSR Proteus Eretes), Cees van Velzen (DTB), Ron 
v.d. Horst (DVC), Cas van Velzen, Ries van Dam (dvv Delft), Patrick Adriaanse, Jos Brouwer 
(Gemeente Delft), Fred Platzek (Hudito), J. Makkes (KNVLO), Jasper van Loon (Kratos ’08), 
Johan Dolman (Midi), Piet Makkes (Redeoss), Sander Niemeijer (Schermvereniging 
Prometheus), Adri Verburg (Sectie Tennis), Ivy Kahlman (Sectie Onbeperkt Sporten, 
Beweegcoach), Albert Arnold (Sectie Onbeperkt Sporten), Ad Laene, Jacques v.d. Berg, 
Geert Engels, W. Hoogendoorn (Sectie Zwemmen), Martin Nooij (SEP), George Lubben 
(Sportplatform Pijnacker-Nootdorp), Alex Wolf (SV DoelTreffend), Douwe v.d. Kooi 
(Tennisvereniging De Delftse Hout), Pieter van Veen (Vitesse Delft, bestuurslid Sectie 
Voetbal), D. Fraikur, Pauline Ariens, Marc Lamey, Wouter Wessels (Windsurfing Delft Plane), 
Annemarie Spiessens (sv Wippolder).  
 
Genodigden: Wethouder De Prez, Sharida Imandi (SEH). 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Cock v.d. Akker (oud-bestuurslid), Anton Brouwer (erelid), André Groenewegen (oud-
voorzitter), Frans Mokveld (Sectie Zwemmen), AV de Koplopers, BC Gisolf, Delftse Bridge 
Club, d´Elft, DHL, Fortuna, Full Speed, RTFC Delft ’73 
 

 
1.Opening 
Wicher Schreuders (voorzitter SvD) opent de vergadering om 20.30 uur. Hij heet alle 
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de oud-voorzitters Geert Engels en Jacques 
v.d. Berg, enkele oud-bestuursleden van de Sportraad, gasten en de wethouder. Hij zegt, dat 
DHL en Fortuna vanavond hun eigen ALV hebben zodat zij niet aanwezig kunnen zijn. 
Daarnaast zijn er nog een aantal andere berichten van verhindering ontvangen. 
Spreker meldt dat hij hedenmiddag telefonisch contact heeft gehad met erelid Anton 
Brouwer. Vanwege zijn gezondheid is Anton niet meer in staat om onze vergaderingen bij te 
wonen, maar we hoeven ons geen zorgen over hem te maken, zo liet Anton weten. Ook laat 
hij ons allen van harte groeten en hij wenst ons een nuttige en plezierige vergadering. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om  staande een minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis aan die personen uit de Delftse sportwereld die ons in de afgelopen maanden 
zijn ontvallen. Spreker noemt met name Dorie Engels en Jan Huisman. Beiden zijn onder 
meer secretaris van de Sportraad geweest. Wicher vertelt wat zij voor de Sportraad 
betekend hebben. 
 
2.Vaststelling agenda  
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
3.Mededelingen 
*Informatie Sportraad 
Wicher geeft aan dat alle sportverenigingen die lid zijn van de Sportraad de agenda en 
overige vergaderstukken digitaal hebben ontvangen. 
Marc Lamey (Windsurfing Delft Plané) meldt dat de verzonden gmail van de sportraad bij 
hen in de spam was binnen gekomen door een fout aan de kant van de verzender. 
Afgesproken wordt dat hier naar gekeken zal worden en zal worden geprobeerd dit op te 
lossen. 
*Statuten Sportraad van Delft 
Wicher geeft aan dat de Statuten van de Sportraad, die dateren uit 1986, dringend 
vernieuwd moeten worden. Een werkgroep, bestaande uit de bestuursleden Martin 
Bronmeijer, Guus Heemskerk en Wicher, alsmede Dik Schreuders, heeft eerst zelf de 
statuten doorgenomen en daarna aan een jurist voorgelegd. Vervolgens zal een notaris naar 
de statuten kijken. In de voorjaarsvergadering van 2015 kunnen de vernieuwde statuten 
waarschijnlijk ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 14 april 2014 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Communicatie met de leden 
*Communicatie met de verenigingen 
Wicher geeft aan dat het bestuur de communicatie met de leden wil verbeteren en 
moderniseren. Besloten is om voortaan alle informatie en nieuws digitaal te verspreiden. Er 
wordt daartoe gewerkt met een bijgewerkt email-adressenbestand van alle leden. De 
voorzitter licht toe dat de Sportraad genoemd adressenbestand niet uit handen geeft. Wel 
kunnen leden en/of derden vragen of het bestuur van de Sportraad namens hen berichten 
aan de leden wil doorsturen, maar dan zal het bestuur allereerst beoordelen of een dergelijk 
bericht passend c.q. nuttig is. 
*Nieuwe website 
De nieuwe website van de Sportraad is vanmiddag de lucht in gegaan. Door niet-passende 
kabeltjes is het helaas niet mogelijk om hedenavond iets op het grote scherm te vertonen, 
dus ook niet – zoals de bedoeling was – om de nieuwe website tijdens de ALV op het grote 
scherm te laten zien. Roel van Dorsten (Click) heeft de website ontwikkeld: 
www.sportraadvandelft.nl. In de pauze en na afloop van de vergadering kan hij de website 
wel op zijn laptop laten zien. 
*Afscheid blad De Sporter 
De ontvangers van het blad De Sporter zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld van 
het feit dat we met dit papieren orgaan stoppen. Wicher zegt, dat Anton Brouwer, die 
gedurende tientallen jaren eindredacteur van en veelschrijver in De Sporter is geweest, door 
hem telefonisch persoonlijk op de hoogte is gegaan van het stoppen van het blad en dat 
deze dat kon begrijpen. 
Guus geeft aan dat ook de adverteerders schriftelijk op de hoogte zijn gesteld. Zij hebben 
tevens het aanbod gekregen een banner te kunnen plaatsen op de nieuwe site van de 
Sportraad. Duco van Holthe tot Echten (DSRV Laga) zegt, dat veel advertenties 
tegenwoordig digitaal zijn. 
*Sportcafé Stadsradio Delft 
Wicher meldt dat de Stadsradio elke laatste dinsdag van de maand uitzendt van 20.00 tot 
22.00 uur. In de maand december is er geen uitzending. Begin januari 2015 zal een 
Nieuwsjaarreceptie van de Sportraad worden georganiseerd, tijdens welke een uitzending 
van het Sportcafé van Stadsradio Delft zal plaats vinden. Nadere informatie volgt. De 
Stadsradio en daarmee ook het Sportcafé valt onder de portefeuille van Marina La Vos. 
*Themabijeenkomsten 
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Wicher meldt dat op maandag 26 januari 2015 door de Sectie Onbeperkt Sporten een 
themabijeenkomst georganiseerd zal worden betreffende sporten met een beperking. Het 
thema is: ‘Er is veel te winnen met sport!’. Flyers met meer informatie over die avond 
circuleren vanavond in de zaal. Nadere informatie volgt later. 
Wicher geeft aan dat er in de toekomst weer meerdere themabijeenkomsten zullen worden 
georganiseerd door het Bestuur van de Sportraad. Om themaavonden goed te kunnen 
organiseren is ter ondersteuning van het bestuur de medewerking van anderen nodig. Maar 
ook bijvoorbeeld Secties en/of Clusters kunnen het initiatief nemen tot het organiseren van 
een thema-avond, die dan in samenwerking met het bestuur van de Sportraad 
georganiseerd kan worden, waarbij dat bestuurslid ondersteunt en coördineert. 
*Huldigingsbeleid Sportraad 
Gevraagd wordt naar de route van het huldigingsbeleid. Er is in de afgelopen maanden door 
enkele clubs gevraagd om de uitreiking van een of meer sportspelden, maar het is nog niet 
tot een daadwerkelijke uitreiking gekomen. Wicher biedt hiervoor zijn excuus aan. Hij geeft 
aan dat het niet meteen lukte het huldigingsbeleid uit te voeren, mede omdat gedacht wordt 
over het vervangen van individuele uitreikingen per club naar een gezamenlijke uitreiking, 
maar dat blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn. De voorzitter zal een afspraak maken om de 
aangevraagde uitreikingen alsnog te doen plaats vinden. 
*G500 
Jasper van Loon (Kratos ‘08) vraagt of het G500-overleg nog bestaat. Wicher geeft aan dat 
in de Voorjaars-ALV is aangegeven dat het G500-overleg slapend is. Dit omdat de niet bij die 
G500-bijeenkomsten aanwezige clubs met minder dan 500 leden zich afvroegen wat in dat 
kennelijke elitaire en geheime overleg dan allemaal werd besproken. Spreker zegt dat dit 
niets bijzonders en niets geheimzinnigs was, maar dat uiteindelijk bleek dat veel van hetgeen 
in het G500-overleg aan de orde kwam dan daarna in de halfjaarlijkse ALV’s opnieuw aan de 
orde moest worden gesteld zodat iedereen er kennis van kon nemen. Dat was niet efficiënt.  
 
6. Vaststelling begroting 2015 en contributie 2015 
Guus, als penningmeester, geeft aan dat hij in de komende jaren de gemeentelijke subsidies 
op dezelfde wijze zal aanvragen. Afgewacht moet worden of de gemeente de aanvraag 
goedkeurt. Mochten die subsidies echter afgewezen worden, dan zal de begroting 2015 
daarop moeten worden aangepast.  
Begroting 2015: 
-Marc Lamey (Windsurfing Delft Plané) vraagt naar de kosten van de advertentie in de krant 
Delft op Zondag. De kosten hiervoor bedragen 4.000 euro. Hij vindt dit een te groot gedeelte 
van de totale subsidie. 
Guus antwoordt, dat in Delft op Zondag maandelijks een speciale bijlage zat en mogelijk 
terug komt, zijnde Sport en Meer, die 10 x per jaar uitkomt. De Sportraad is er voor 
overkoepelende activiteiten en brede informatie voor de bewoners van Delft. Er worden via 
die krant veel Delftenaren bereikt, zelfs ook in de gemeenten rondom Delft wordt Delft op 
Zondag bezorgd. 
-Fred Platzek (Hudito) en Pauline Ariens (WSD Plané) maken bezwaar tegen de 
goedkeuring van deze post.  
Contributie: 
Guus zegt, dat de contributie voor de leden voor het verenigingsjaar 2015 ongewijzigd blijft, 
zijnde 0,21 euro per lid. 
De penningmeester wordt met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden. 
 
7. Benoeming bestuursleden 
Wicher zegt, dat dit bestuur nu een half jaar aan het werk is. Hij zet uiteen dat het altijd even 
zoeken is naar de juiste vorm voor een bestuur met veel nieuwe mensen. Het bestuur heeft 
inmiddels intern een nieuwe taakverdeling gemaakt, die binnenkort op de website zal worden 
geplaatst, nadat nog een enkele wijziging is verwerkt. 
De voorzitter meldt, dat Joyce recent heeft aangegeven dat zij door drukke 
privéomstandigheden en werkzaamheden niet genoeg tijd kan besteden aan het secretariaat  
van de Sportraad. Zij wil wel bestuurslid blijven en zich gaan bezighouden met de Sectie 
Onbeperkt Sporten. Wicher spreekt zijn waardering uit voor het werk dat Joyce in de 
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afgelopen anderhalf jaar voor de Sportraad  heeft gedaan, maar tevens ook voor haar 
beslissing.  
Vervolgens meldt de voorzitter dat Guus naast het penningmeesterschap ook het 
secretariaat overneemt, in ieder geval tot aan de Voorjaars-ALV van 2015.  
De vergadering gaat onder applaus akkoord met deze voorgestelde wijzigingen in de 
bestuurssamenstelling en met voornoemde benoemingen. 
 
8. Presentatie over NIX18 Delft alcoholpreventie 
Wicher meldt dat bestuurslid Jaap Meijer vanuit zijn portefeuille in de werkgroep Jeugd en 
Alcohol zitting heeft genomen.  
Vervolgens kondigt de voorzitter als gastspreker aan Sharida Imandi (SEH) die een inleiding 
over NIX18 Delft en alcoholpreventie zal houden. Sharida zegt dat zij vanavond de 
aanwezigen wil informeren over de stand van zaken betreffende alcohol en preventie. Zij 
vertelt dat nog steeds veel jongeren onder de 18 jaar overmatig alcohol gebruiken. In 2007 
waren dat 300 jongeren, in 2013 waren het 700 jongeren. Sharida geeft aan dat 
verenigingen meer zouden kunnen doen waar het gaat om hun rol ten aanzien van de 
nieuwe wetgeving: de minimumleeftijd voor verkopen en schenken aan jongeren is verhoogd 
van 16 jaar naar 18 jaar. Sharida vertelt wat alcohol met de hersenen doet. Jongeren zijn 
nog in ontwikkeling. Zij als redenen waarom alcohol slecht is voor jongeren: 1. Het geeft 
concentratieverlies; 2: Het vermindert de resultaten op school. 
De werkgroep Jeugd en Alcohol heeft een plan opgesteld, waarbij wordt voorgesteld om 
“controles” te gaan uitvoeren om te kijken hoe de verenigingen omgaan met de onderhavige 
problematiek. Sharida zegt dat het bij sportclubs vaak ouders zijn die achter de bar staan en 
die knijpen soms een oogje toe. De vraag is dan ook wat de rol is van de barmedewerker 
wanneer iemand die jonger dan 18 is alcohol bestelt. Spreekster zegt dat SEH hierin kan 
ondersteunen en trainingen kan aanbieden. Verenigingen die mee willen doen kunnen zich 
melden.  
Jaap Meijer, die zoals aangegeven namens de Sportraad deel uitmaakt van voornoemde 
werkgroep, geeft aan dat over dit onderwerp zeer waarschijnlijk in samenwerking met de 
Sportraad twee themaavonden georganiseerd gaan worden. 
De voorzitter bedankt Sharida voor haar presentatie. 
 
9. Presentatie door wethouder De Prez over de Bestuurlijke Opdracht Sport. 
Wethouder De Prez zegt dat hij geen leuke boodschap heeft voor de aanwezigen. Hij meldt 
dat de gemeente Delft financieel in zwaar weer verkeert. Helaas zal er bezuinigd moeten 
worden. De sport zal hier ook bij betrokken worden en een bijdrage moeten leveren. De 
gemeente Delft geeft, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek met vergelijkbare gemeenten, 
relatief meer geld aan sportvoorzieningen uit. Dat zal daarom verlaagd moeten worden. 
Er was al een bezuiniging van 150.000 euro aangekondigd, er zal nog eens 300.000 euro 
extra worden bezuinigd. In totaal zal de taakstelling 450.000 euro bedragen, oplopend tot 
2019. Hiervan is 200.000 opgenomen in de begroting van 2015-2018. 
De wethouder geeft een toelichting op de structurele taakstelling: 
1: Meer efficiënt gebruik maken van de accommodaties en het efficiënter organiseren van 
beheer en exploitatie. De integrale kostprijzen van de gemeentelijke sportaccommodaties 
zullen conform de Wet Markt en Overheid in beeld worden gebracht. Er zal een Integraal 
Accomodatieplan Sport worden opgesteld. Het doel is te komen met een aanbod van 
sportaccommodaties dat efficiënter aansluit op de brede maatschappelijke vraag. 
2: Onderzocht zal worden op welke wijze het beheer en exploitatie van de gemeentelijke 
sportaccommodaties zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden. 
3: Er zal een maatschappelijk tarievensysteem voor verhuur van gemeentelijke 
sportaccommodaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Dit kan per club leiden tot hogere 
kosten voor het gebruik van de gemeentelijk accommodaties. Ook kunnen de tarieven op 
zich omhoog gaan. 
De wethouder geeft aan dat er een extern bureau (Adviesbureau Drijver en Partners)  
ingehuurd zal worden om e.e.a. uit te zoeken en in kaart te brengen of de taakstelling 
gehaald kan worden. Hier zal in de komende tijd mee aan de slag worden gegaan. De 
wethouder geeft aan het jammer te vinden dat hij geen leuker nieuws te vertellen heeft. 
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De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn uiteenzetting Hij geeft aan, dat er een 
klankbordgroep/werkgroep zal worden ingericht waarin de gemeente Delft, Adviesbureau 
Drijver en Partners en de Sportraad zitting zullen nemen. Leden die mee willen denken 
worden bij deze uitgenodigd om zich daartoe op te geven bij het Sportraadbesuur, vanavond 
nog of ook later. 
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om vragen te stellen dan wel met de wethouder in 
discussie te gaan. 
Vragen uit de vergadering: 
-Wanneer worden de verenigingen ingeschakeld? 
Wicher geeft aan dat de Sportraad voor de jaarwisseling een beeld wil hebben over de 
exacte werkwijze met een Klankbordgroep en een intern werkgroep, waarbij de taken voor 
die groepen moeten worden benoemd en de meest geschikte kandidaten moeten worden 
benoemd in die Klankbord- en werkgroep. 
-De bezuiniging was 150.000 er komt 300.000 euro bezuiniging bij. Is dit de totale 
bezuiniging? 
De wethouder geeft aan dat dit zo is. Dit is de bezuiniging tot 2019. 
-Leegstand sportaccommodaties in Delft: Kan er niet anders ingehuurd worden bij de 
verenigingshal? 
-OZB: De verenigingen betalen ook OZB. Voorkomen moet worden dat verenigingen dubbel 
OZB betalen. 
De wethouder zegt, dat hij dit punt mee zal nemen. 
-Privatisering zwembad Kerkpolder: Komt er op termijn nieuwbouw voor het zwembad?  
De wethouder geeft aan dat hij het zwembad wil behouden. Er zijn onderhandelingen 
gaande over privatisering van dit zwembad, maar er is op dit moment nog geen duidelijkheid 
te geven. De bezuinigingsopdracht staat los van het zwembad. 
-Het inhuren van een extern bureau kost ook veel geld. Kan dit geld niet beter gebruikt 
worden? 
De wethouder geeft aan dat de gemeente een goed en zuiver beeld wil krijgen van de 
diverse genoemde aspecten en dat daarom een extern bureau wordt ingehuurd. Hij hoopt 
dat het advies voor langere tijd geldig zal blijven. 
Wicher bedankt de wethouder voor zijn komst, zijn presentatie en voor het beantwoorden 
van de vragen van de aanwezigen. 
 
*Huldiging Jacques van den Berg 
Tijdens de Voorjaars-ALV in april jl. hebben we als Sportraad al afscheid genomen van de 
toen aftredende voorzitter, Jacques van den Berg. Op verzoek van de wethouder is het nu 
de beurt aan hem om Jacques v.d. Berg te huldigen voor al zijn werkzaamheden t.b.v. de 
Sportraad gedurende de afgelopen jaren. De wethouder overhandigt hem bloemen, een 
ingelijst kunstwerk en een cadeaubon. Jacques krijgt uiteraard applaus van de vergadering. 
Wicher bedankt nogmaals de wethouder en deze verlaat daarop de vergadering. 
 
10. Rondvraag 
*Themabijeenkomst Onbeperkt Sporten. Ivy Kahlmann vraagt of er een vereniging is die 
ruimte beschikbaar heeft. Zij krijgt van verschillende verenigingen mogelijkheden aangereikt. 
*Website Sportraad: 
Wicher geeft aan dat de website bekeken kan worden op de laptop van Roel van Dorsten of 
later thuis. 
*Nieuwjaarsreceptie Sportraad, gecombineerd met uitzending Sportcafé Stadsradio Delft: 
Deze zal gehouden worden in de 1e week van januari 2015. 
*Voorjaars-ALV Sportraad: 
Deze zal gehouden worden in april/mei 2015. 
 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering en bedankt DVC voor de gastvrijheid. Hij 
nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. Ten slotte wenst spreker alle 
aanwezigen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. 
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