
 Jaarverslag 2014 



Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

2



Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

3

Het jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten 
van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waar-
over in het bestuur en in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van gedachten is  
gewisseld en/of besluit-vorming heeft plaatsgevonden.  

Vergaderfrequentie 
In 2014 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 11 maal vergaderd. Er zijn 2 Algemene 
Ledenvergaderingen gehouden, respectievelijk op 14 april en op 24 november 2014. 

Aantal leden 
Het aantal lid verenigingen is met één afgenomen naar 85 sportverenigingen welke lid van de 
Sportraad van Delft zijn. De lid verenigingen hebben samen totaal ruim 25.000 leden.

Samenstelling Bestuur 
Op de ALV van 20 november 2013 is er een “Werkgroep samenstellen nieuw bestuur Sport-
raad van Delft” ingesteld. Van het zittende bestuur hadden vier leden – te weten Albert Arnold, 
Jacques van den Berg (voorzitter), Bibeth Gerretsen en Gerard de Vreede (penningmeester) 
– te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Hierdoor bleven allen nog beschikbaar 
Wicher Schreuders (vice-voorzitter) en Joyce van der Sloot (secretaris) en dat zou vanzelf-
sprekend een onwerkbare situatie opleveren. Genoemde werkgroep heeft naarstig gezocht 
naar geschikte kandidaten maar door allerlei omstandigheden heeft die werkgroep niemand 
kunnen vinden. Marina La Vos meldde zich eigener beweging aan voor een bestuursfunctie. 
Op initiatief van de toenmalige vice-voorzitter, Wicher Schreuders, waren uit een aantal door 
hem persoonlijk benaderde kandidaten uiteindelijk een drietal personen bereid om zitting te 
nemen in het bestuur. 

Tijdens de ALV op 14 april 2014 zijn de onderstaande kandidaten aan de leden voorgesteld 
voor benoeming:
Voorzitter:   Wicher Schreuders
Secretaris:   Joyce van der Sloot
Penningmeester:  Guus Heemskerk
Lid:    Martin Bronmeijer
Lid:    Marina La Vos
Lid:    Jaap Meijer
De aanwezigen gingen bij acclamatie akkoord met die voorgestelde benoeming.

Een kort CV ‘tje van de leden van het sindsdien optredende bestuur:

Wicher Schreuders is afkomstig uit de voetbalsport, waar hij bij DHC al vanaf 
1978 tot heden diverse functies vervult en vanaf 1983 tot 2013 gedurende vele 
jaren bestuurlijk actief was (waaronder meermalen - waarnemend -  voorzitter). 
Daarnaast is Wicher al vele jaren actief binnen de KNVB. Binnen de Sportraad 
Delft is hij sinds 1983 een trouw bezoeker van de ALV’s, sinds 1997 voorzitter 
van de Sectie Voetbal en vanaf 2008 2e voorzitter in het Sportraad Bestuur. In het  
dagelijks leven is hij als econoom werkzaam als docent aan de Erasmus Universiteit  
Rotterdam, waar zijn hoofdtaak momenteel is het managen van een internationaal master-
programma.
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Joyce van der Sloot is al van jongs af aan actief binnen de turnsport en wel 
bij GV Schip-luiden in haar woonplaats. Naast het zelf beoefenen van deze 
sport, verzorgt zij daar trainingen, is ze lid van de jeugdactiviteiten commissie en  
begeleider op de jeugdkampen. In Delft is Joyce actief bij sportvereniging  
Redeoss en wel als zwembadbegeleidster bij mensen met een lichamelijke en 
motorische beperking. Ze heeft de HBO-opleiding ‘Sport & Bewegen (lifestyle 
en gezondheid)’ aan de Hogeschool INHolland in Haarlem afgerond. Sinds een jaar is Joyce 
secretaris van de Sportraad.

Guus Heemskerk was vanaf 1978 tot 2008 bestuurlijk actief in de voetbal-
sport. Hij vervulde diverse bestuurlijke functies (secretaris, jeugdvoorzitter, 2e 
secretaris) bij zowel sv DHL als bij DVV Delft. Wekelijks is hij actief als KNVB 
bondscheidsrechter, hij loopt regelmatig hard bij AV De Koplopers en hij speelt 
in een 7-tegen-7 veteranen voetbalcompetitie. Guus verricht momenteel op 
project-basis hand en span diensten bij onder andere sv DHL , AV De Koplo-
pers en dvv Delft. Hij is sinds 2008 voorzitter van de commissie die de Delftse 16-23 jarigen  
voetbalcompetitie organiseert. Vanaf 1997 is hij secretaris/penningmeester van de Sectie 
Voetbal. Binnen de KNVB District West 2 is hij al enige jaren actief als scout coördinator van 
deelgebied Noord van het Jeugdplan Nederland voor talentvolle voetballers. Door de econo-
mische malaise is hij momenteel geen actief deelnemer meer aan het arbeidsproces, waar hij  
werkzaam was als financieel administrateur. Sedert 2012 is Guus vrijwilliger bij DIVA en helpt 
hij mensen bij hun thuisadministratie.

Martin Bronmeijer heeft vanaf de jeugd tot en met de veteranen bij Vitesse 
Delft gevoetbald. Hij is momenteel nog steeds een actieve sporter, met name als 
wielrenner en hardloper. Sinds twee jaar na de opening van Sportpark Tanthof-
Zuid is Martin bestuurslid van de Exploitatie-stichting van dat sportpark. Hij heeft 
diverse opeenvolgende opleidingen in de sfeer van boekhouden en financiële 
administratie met goed gevolg doorlopen. Martin was vele jaren werkzaam bij 
de Gemeente Delft en later bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg, steeds op de centrale 
afdeling Financiën. Sinds 2012 is hij met prepensioen. Sedert een jaar is hij vrijwilliger bij DIVA 
en hij helpt mensen bij hun thuisadministratie.

Marina La Vos is sinds een jaar secretaris van de Delftse Kegelbond (DKB), 
waar ze momenteel bezig is met de organisatie van de Delftse Olympische Spe-
len voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, dat in de komende zomerperiode in Delft 
plaats zal vinden. Via die bezigheden is ze in aanraking gekomen met het werk 
van de Sportraad en wilde ze zich beschikbaar stellen om in die organisatie een 
bijdrage te leveren. Marina was tot december 2013 docent verpleegkunde bij een 
zorginstelling in Den Haag. Ze ontwikkelde en verzorgde bij- en nascholingen en gaf les aan 
de opleiding verzorgende IG. Marina is sinds kort met vervroegd pensioen. Ze is bestuurlijk 
actief geweest in de gezondheidszorg, zoals bij de landelijke vereniging voor verplegenden en 
verzorgenden, in de regio Rijnmond was ze onder meer actief in de ondernemingsraad van 
het Delta Psychiatrisch Centrum, het regiobestuur Rijnmond van het Astmafonds, alsmede in 
de WMO Raad te Ridderkerk.
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Jaap Meijer is al sinds vele jaren bestuurslid van Vitesse Delft, waar hij is begon-
nen als jeugdvoorzitter, daarna voorzitter, bestuurslid algemene zaken (waaron-
der vele projecten met de Gemeente Delft), thans bestuurslid Technische Zaken 
en betrokken bij de Sportimpuls activiteiten. Jaap is tevens voorzitter van de 
Stichting Exploitatie Tanthof-Zuid. Hij is ook voorzitter en mede - oprichter van de 
Stichting Sporthal Tanthof-Zuid. Jaap maakte vele jaren deel uit van het bestuur 
van de Sectie Voetbal. Hij is gepensioneerd.

Na de benoeming van het bestuur in genoemde nieuwe samenstelling, werd op die ALV van 
14 april 2014 op gepaste wijze - door middel van een toespraak, bloemen en een cadeau - 
afscheid genomen van de die avond aftredende bestuursleden, zijnde Jacques van den Berg 
(voorzitter), Gerard de Vreede (penningmeester), Albert Arnold (lid) en Bibeth Gerretsen (lid), 
met veel dank voor hun jarenlange inzet voor de Delftse sportwereld en met name voor de 
Sportraad.

In de ALV van 24 november 2014 werd penningmeester Guus Heemskerk tevens benoemd tot 
secretaris omdat Joyce van der Sloot had aangegeven dat zij door privéomstandigheden en 
drukke werkzaamheden niet genoeg tijd kan besteden aan het secretariaat van de Sportraad. 
Zij blijft wel bestuurslid.

Portefeuille- en taakverdeling
In de bestuursvergadering van 15 juli 2014 is een aangepaste portefeuille- en taakverdeling 
voor alle bestuursleden vastgesteld. Er zijn de volgende portefeuilles: Voorzitter, Secretaris,  
Penningmeester, PR & Communicatie, Informatie & Voorlichting, Ondersteuning en Samen-
werking. Op de vernieuwde website van de Sportraad van Delft wordt de portefeuille- en taak-
verdeling uitgebreid vermeld.

Organogram
Het bestuur van de Sportraad van Delft heeft secties, clusters, commissies en werkgroepen 
ingesteld. Aan de geactualiseerde bemensing daarvan werd en wordt nog gewerkt. Sommige 
van die secties, clusters e.d. leiden een wat slapend bestaan, maar moeten wat het bestuur 
betreft weer actief gaan worden.
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Statuten
Omdat de Statuten van de Sportraad van Delft dateren van 1986 en niet meer voldoen aan 
de huidige wet en regelgeving besloot het bestuur van de Sportraad van Delft een ‘Werkgroep 
Statuten’ in te stellen ter aanpassing van genoemde Statuten. Deze werkgroep (bestaande uit 
de bestuursleden Martin Bronmeijer, Guus Heemskerk, Wicher Schreuders en van buiten het 
bestuur Dik Schreuders) heeft concept-Statuten opgesteld en deze zijn vervolgens getoetst 
door een jurist van Sportservicebureau Zuid-Holland. Nadat er bij vijf verschillende notaris-
kantoren een offerte is opgevraagd, is er uiteindelijk een keuze gemaakt welk kantoor de  
Statuten notarieel gaat opmaken nadat de lid verenigingen in de ALV van 20 april 2015 daar - 
naar verwachting - hun goedkeuring aan hebben gegeven.

De Sporter 
De Sporter (het informatieblad voor sportief Delft - een uitgave van de Sportraad van Delft) 
is in 2014 éénmaal verschenen (nummer 230). Het bestuur nam in haar vergadering van 15 
oktober jl. het besluit om te stoppen met de uitgave van “de Sporter”. Alle organisaties, lid  
verenigingen, personen en adverteerders in het adressenbestand van de “de Sporter” zijn 
d.m.v. een schrijven op de hoogte gebracht. Anton W. Brouwer, die gedurende zeer vele 
jaren aan dit blad was verbonden, is persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld. In het vervolg 
worden alle lid verenigingen (dagelijks bestuur) en belangstellenden via het Gmail-account 
sportraad015@gmail.com geïnformeerd over allerlei relevante informatie. 

Website
De nieuwe website is op 24 november 2014 officieel de lucht in gegaan. Roel van Dorsten 
(Click visuele communicatie) heeft de website www.sportraadvandelft.nl ontwikkeld. 

Contributie Sportraad van Delft 
Medio januari 2014 hebben de lid verenigingen de factuur voor het lidmaatschap ontvangen. 
80% van de lid verenigingen voldeed binnen 30 dagen het openstaande bedrag. Na een derde 
herinnering hadden alle lid verenigingen eind juli 2014 hun contributieverplichting voldaan.

Jaarrekening 2013 en begroting 2015 
In de ALV van 14 april 2014 hebben de lid verenigingen ingestemd met de jaarrekening 2013. 
In de kascommissie hebben op dit moment zitting Leen van den Hooff, Piet Makkes en als 
reserve Ad Laene. De voorgestelde begroting is door het niet meer uitbrengen van “De Spor-
ter” bij de post adverteerders aan de inkomstenkant en bij de posten drukwerk en porti aan de 
uitgavenkant aanzienlijk gewijzigd. De verdeling van de uitgavenpost subsidie verenigingson-
dersteuning is enigszins gewijzigd doordat de maandelijkse editie “Sport en Meer” in Delft op 
Zondag door verscheidene partners waaronder de Sportraad van Delft betaald gaat worden. 
In de ALV van 24 november 2014 hebben de lid verenigingen ingestemd met de voorgestelde 
begroting 2015. 

Diverse activiteiten 
Evenals in 2013 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft zich in 2014 bezig gehouden 
met een breed scala aan activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder, in wille-
keurige volgorde, kort de revue.

•	 Overleg	met	de	Gemeente	Delft
Vertegenwoordigers van het bestuur van de Sportraad hebben in het verslagjaar meer- 
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malen overleg gevoerd met een of meer ambtenaren van de Gemeente Delft over de aan de 
orde zijnde relevante zaken. Het streven is om minimaal éénmaal per kwartaal een dergelijk 
overleg te doen plaats vinden. Eénmalig – op maandag 27 oktober jl. - was ook wethouder 
De Prez bij een overleg aanwezig. Tijdens de ALV van 24 november 2014 heeft de sportwet-
houder overigens een presentatie gehouden over de vanwege noodzakelijke bezuinigingen 
te onderzoeken beleidsaanpassingen in de sportsector (waarover op 19 november een brief 
was ontvangen), waarbij de aanwezigen in de zaal uiteraard in de gelegenheid waren om 
met de wethouder in discussie te gaan. Per brief dd 17 december 2014 aan de leden van de  
Gemeenteraad heeft het bestuur van de Sportraad zich ook nog eens in de bezuinigings-
discussie gemengd.

•	 Politiek
Ook de politiek weet de Sportraad steeds meer te vinden. Het bestuur wordt dan ook regel-
matig geraadpleegd door met name de leden van de Gemeenteraad bij prangende zaken. 
Bovendien zijn er geregeld raadsleden aanwezig bij onze ALV’s. Dit alles wordt uiteraard zeer 
op prijs gesteld.

•	 Wel	winnen	he?!
De Sportraad van Delft heeft het mede financieel mogelijk gemaakt dat vrijwilligers van de 
Delftse sportverenigingen de theatervoorstelling “Wel winnen he?!” op woensdag 16 april in 
theater “de Veste” konden bijwonen. In een alleraardigste voorstelling – waarin jeugdleden 
van Vitesse Delft figureerden – werd het soms wat al te veel op winnen gerichte gedrag van 
coaches/vaders bij met name de jeugdsport aan de kaak gesteld.

•	 Nationale	Sportweek	in	Delft
In samenwerking met Evenementenbureau Vanderkruit en diverse sportclubs werd aandacht 
besteed aan de Nationale Sportweek, met name middels een manifestatie op zaterdag 19 
april 2014 op de Markt. Helaas was het aantal deelnemende sportclubs niet zo groot, maar 
meer nog was het aantal belangstellenden zeer teleurstellend. Van de mensen die langs 
de kraampjes trokken, waren de meesten toeristen die Delft bezochten, maar dat is niet de  
beoogde doelgroep.

•	 JOGG	en	NIX18	Delft/Werkgroep	Jeugd	en	Alcohol
Gedurende het jaar 2014 hebben verschil-
lende bestuursleden van de Sportraad deel- 
genomen aan besprekingen en activiteiten in het kader van 
twee gezondheids-gerelateerde projecten, te weten Jongeren 
op Gezond Gewicht (JOGG) en Nix18 Delft. Zo was – naast 
een aantal vertegenwoordigers van Delftse sportclubs - het  
bestuur van de Sportraad onder meer vertegenwoordigd tijdens de op maandag 22 september 
2014 gehouden startbijeenkomst van het Nix18 Delft project.

•	 Onze	Spelen
In 2014 werd  voor de eerste maal het project Onze Spelen georganiseerd, met name door 
een groep mensen onder leiding van Annie Breeuwsma (DKIJV). In het kader hiervan werd de 
Delftse jeugd in de gelegenheid gesteld om bij diverse van de deelnemende sportclubs een 
aantal voorbereidende trainingen mee te maken hetgeen uiteindelijk resulteerde in een op 
zaterdag 14 juni 2014 op Sportpark Biesland gehouden slotdag. Ondanks het enthousiasme 
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van de organisatoren viel het aantal deelnemers uiteindelijk wat tegen, maar als eerste keer 
was het zeker het proberen waard.

•	 Sportcafé
In samenwerking met Stadsradio Delft hebben we het afgelopen jaar 8 maal een Sportcafé 
uitzending verzorgd in de studio van Stadsradio Delft of bij DVC.
- Dinsdag 7 januari bij DVC (Nieuwjaarsreceptie)
- Dinsdag 28 januari in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 25 februari in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 25 maart in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 29 april in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 27 mei in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 28 oktober in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 25 november in de studio van Stadsradio Delft
Tijdens deze directe uitzendingen nodigt het bestuur van de Sportraad in samenspraak met 
de sportredactie van Stadsradio Delft vertegenwoordigers uit de Delftse sportwereld uit om in 
die uitzending over met name actuele sportonderwerpen te komen praten. Diverse leden van 
het bestuur van de Sportraad zijn bij die uitzendingen aanwezig en komen dan ook regelmatig 
aan het woord om over de activiteiten van de Sportraad te spreken.

•	 Schrijvende	pers
Regelmatig wordt de Sportraad van Delft benaderd door de schrijvende pers. Het AD doet 
dit regelmatig en indien op dat moment mogelijk en passend wordt door de voorzitter van de 
Sportraad (of indien meer passsend door een ander) gereageerd. In de Delft op Zondag heeft 
de Sportraad een vast plekje in “Sport en Meer”. Deze speciale editie is in september 2014 
(tijdelijk) gestopt. Het bestuur van de Sportraad van Delft heeft daarom besloten een pagina 
in te kopen bij Delft op Zondag voor verscheidene zondagedities. In een aantal gevallen is er 
ook contact met de Delftse Post.

•	 Getoonde	belangstelling
De Sportraad heeft door de aanwezigheid van één of meer leden van het bestuur belangstel-
ling getoond bij jubilea van haar leden en was op uitnodiging aanwezig op de receptie van 
Delftse Rugby Club 74, sv Wippolder, SV Doel-Treffend en dvv Delft.
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•	 Huldigingen	namens	de	gemeente	Delft
De Sportraad van Delft verzorgt voor de gemeente Delft de uitreiking van gouden, zilveren 
en bronzen gemeentelijke sportspelden. De uitreiking vindt steeds namens het College van 
B&W plaats door wethouder Raimond de Prez van, in aanwezigheid van de voorzitter van de 
Sportraad.
Voor de bestuurswisseling van april 2014 was toenmalig voorzitter Jacques van den Berg  
aanwezig bij de volgende uitreikingen: 
- gouden sportspeld Cees Willighagen (DES)
- zilveren sportspeld Marc Lamey (W.D.S. Plané)
Na genoemde bestuurswisseling is er helaas enige stagnatie opgetreden in de uitreiking van 
de gemeentelijke sportspelden, maar inmiddels zijn – in 2015 – die uitreikingen weer hervat. 

•	 Uitreikingen	Sportraad	prijzen 
Over de toekenning van de vanwege de Sportraad toe te kennen en uit te reiken prijzen beslist 
een daartoe ingestelde Jury, die bestaat uit Jan Makkes, Tineke Makkes en Fred Nijs.
 Uitreiking eremedaille Sportraad
Op de ALV van 14 april 2014 werd de Eremedaille van de Sportraad van Delft uitgereikt aan 
de algemeen secretaris van dvv Delft, Theo Jansen. Theo krijgt deze eremedaille voor zijn 
langdurige buitengewone inzet bij dvv Delft. De Eremedaille ging vergezeld van een oorkonde 
en bloemen. 
 Uitreiking Sportraadbeker
Deze prijs werd uitgereikt aan Mirte Kraaijkamp (LAGA). Zij kreeg de Sportraadbeker voor de 
beste Delftse sportprestatie van het jaar 2013: een gouden medaille behaald in Korea. Ook 
Mirte ontving een oorkonde en bloemen.

Medewerkers
Tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV’s maken we gebruik van de notuleerdiensten 
van Conny van der Lande-Sieraal. Hiervoor onze hartelijke dank.

Gastvrijheid
Bij vele verenigingen worden wij altijd gastvrij ontvangen. De Sportraad van Delft wil DVC be-
danken voor het bij hen doen plaatsvinden van de Nieuwjaarsreceptie evenals de Algemene 
ledenvergaderingen, terwijl onze dank richitng sv DHL gaat voor het plaats bieden aan de 
maandelijkse bestuursvergaderingen. 

Guus Heemskerk, 
Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft
April 2015, 


