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SPORTRAAD VAN DELFT 
 
VERSLAG ALV – Locatie DVC, maandag 20 april 2015 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher Schreuders (voorzitter; voorzitter Sectie Voetbal, DHC), Guus Heemskerk 
(secretaris/penningmeester; secretaris/penningmeester Sectie Voetbal), Martin Bronmeijer, 
Marina La Vos, Jaap Meijer en Joyce van der Sloot (bestuursleden).  
 
Overige aanwezigen: 
Marijke Hoogland (AV ’40), Peter Bommelé (BC Gisolf), Leen v.d. Hooff (CKV Excelsior), 
A.W. Stok en A. Naessens (DKB),  Annie Breeuwsma (DKIJV), Ries van Dam (dvv Delft), 
Kees Arkesteyn (DIJC-Bertus), Patrick Adriaanse en Jos Brouwer (Gemeente Delft), Frank 
Mannes (DAS), Paul de Bree en  Andre Groenewegen (DHL), Victor Brouwer (Hudito), J. 
Makkes (KNVLO), Ron Koorevaar (AV De Koplopers), Jasper van Loon (Kratos ’08), Johan 
Dolman (Midi), Bibeth Gerretsen (MVV), Piet Makkes en Wim Plomp (Redeoss), Sander 
Niemeijer (Schermvereniging Prometheus), Jacques v.d. Berg (Sectie Zwemmen), Yolanda 
Heydel (Sportambassadeur Delft, Rayo Sports), Martin Nooij (SEP), Douwe v.d. Kooi 
(Tennisvereniging De Delftse Hout), Pieter van Veen (Vitesse Delft, bestuurslid Sectie 
Voetbal), Cock v.d. Akker (oud-bestuurslid Sportraad), Conny van der Lande (notulist). 
 
Genodigde: Harry Akkermans (Sportservice Zuid-Holland). 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Anton Brouwer (Erelid Sportraad), Concordia, Delftse Watervrienden, DES, Dik Schreuders 
(DHC), Fortuna, Full Speed, Ivy Kahlman en Albert Arnold (Sectie Onbeperkt Sporten), Adri 
Verburg (Sectie Tennis), Geert Engels, Ad Laene en Frans Mokveld (Sectie Zwemmen). 
 

 
1.Opening 
Wicher Schreuders (voorzitter SvD) opent de vergadering om 20.35 uur. Hij heet alle 
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de oud-voorzitters Andre Groenewegen en 
Jacques v.d. Berg. Hij vermeldt een aantal ontvangen berichten van verhindering (zoals 
onder ‘afwezigen’ zijn vermeld). 
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.  
 
2.Vaststelling agenda  
Toevoegen agendapunt 7a: Verkiezing Kascommissie  
Toevoegen agendapunt 7b: Verkiezing Bestuur Sportraad van Delft 
De agenda met in acht neming van genoemde toevoegingen vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
Wicher deelt de volgende zaken mee: 
-Adreswijziging secretariaat: 



 

2 

 

Per 1 mei a.s. wordt het nieuwe postadres: Bestuur Sportraad van Delft, Frank van 
Borselenstraat 15, 2613 NJ Delft; het emailadres blijft: secreatriaat@sportraadvandelft.nl 
Het postbusadres dat wij als Sportraad hadden, is hiermee komen te vervallen. Wij geven de 
voorkeur aan wederzijdse berichtgeving per email, niet meer per post. 
-Themabijeenkomsten: 
De volgende themabijeenkomsten zijn georganiseerd: 
*Thema-avond Onbeperkt Sporten, bij Vitesse Delft, d.d. 26.01.2015. 
*Thema-avond Alcohol preventiebeleid NIX18, bij Wippolder, d.d. 17.02.2015. 
-Stadsradio: iedere laatste dinsdag van de maand, soms op locatie. 
-Krant Delft op Zondag: In de Najaars-ALV van 2014 was besloten dat de Sportraad 1 a 2 
pagina’s per kwartaal zou gaan vullen. Leden kunnen zich bij het Bestuur melden met 
verzoeken voor te plaatsen berichten en/of onderwerpen. 
*Website Sportraad van Delft: Op de website is een lijst met Delftse sportverenigingen 
opgenomen, althans die lid zijn van de Sportraad, met een link naar de website van die club. 
Het verzoek is om op de eigen clubwebsite een link te plaatsen naar de website van de 
Sportraad. 
-Nationale Sportweek van Delft: de voorzitter licht toe waarom de Nationale Sportweek in 
Delft dit jaar geen doorgang kon vinden. Het Bestuur was in de afgelopen jaren niet tevreden 
over de organisatie, met name het evenement op de markt voldeed niet, de belangstelling 
van verenigingen en het aantal bezoekers liep erg terug. Aan Evenementenbureau Van der 
Kruit (de organisator van deze Delftse week in voorgaande jaren) zijn vanuit het Bestuur 
suggesties gedaan voor een gewijzigde opzet, maar dat is niet gelukt. Het Bestuur zal in 
overleg treden met mogelijke organisatoren om in 2016 een aangepaste week te 
organiseren, binnen het dan beschikbare budget. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 24 november 2014  
De notulen worden onder dankzegging aan Conny van der Lande ongewijzigd goedgekeurd 
en vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2014 
Het Jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft wordt doorgenomen. 
Vervolgens wordt dit jaarverslag onder dankzegging aan de opsteller, secretaris Guus 
Heemskerk, ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Jaarrekening 2014 
De Jaarrekening 2014 van de Sportraad van Delft wordt doorgenomen. De penningmeester, 
Guus, geeft een toelichting op de cijfers: 
-Begroting versus Exploitatie 2015:  
Het saldo t/m 31.12.2014 bedraagt 675,70 euro positief. De inkomsten zijn iets minder daar 
het blad de Sporter niet meer verschenen is en dus de adverteerders niet meer om een 
bijdrage is gevraagd. 
-Subsidies: Subsidie verenigingondersteuning en subsidie huldigingsbeleid: 
Guus zegt dat van de subsidies van de gemeente niet alles gebruikt is, een klein bedrag van 
2014 zal worden teruggestort. Douwe v.d. Kooi vindt dat jammer, misschien kan dit geld toch 
nog goed besteed worden. Guus geeft aan dat hierover – voor de toekomst – nagedacht zal 
worden. Sander Niemeijer suggereert om in de toekomst niet meer dan één keer het 
jaarlijkse exploitatietotaal als reserve aan te houden. Guus geeft aan deze opmerking mee te 
nemen.  
Uit de vergadering komen verder geen vragen en/of opmerkingen. 
 
7. Verslag van de Kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2014 
De kascommissie bestond dit jaar uit Leen van den Hooff en Piet Makkes, met als reserve 
Ad Laene (laatstgenoemde niet aanwezig). Op maandag 2 februari 2015 heeft de 
kascontrole plaatsgevonden en zijn alle financiële stukken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Voorgesteld wordt het bestuur van de Sportraad van Delft decharge te verlenen. 
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Met applaus van de vergadering, wordt genoemd voorstel aanvaard. 
 
7a. Verkiezing Kascommissie 
De leden van de Kascommissie, Leen van den Hooff en Piet Makkes, geven aan zich ook 
voor 2015 beschikbaar te stellen voor deze commissie.  
De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van Leen van den Hooff en Piet Makkes 
als leden van de Kascommissie voor het jaar 2015. 
André Groenewegen merkt hierna op dat volgens de Statuten de Kascommissie behoort te 
bestaan uit drie leden en een plaatsvervangend lid. De leden worden voor drie jaar benoemd 
en zijn slechts één keer herbenoembaar. 
Wicher antwoordt dat hetgeen André stelt, juist datgene is dat in de nieuwe Statuten (te 
behandelen onder agendapunt 8) komt te staan (art. 10 lid 4), maar voor nu moeten we 
handelen volgens de tot op heden nog steeds geldende Statuten, zijnde die daterend uit 
1986. Daarin staat in art. 9 lid 4 over de Kascommissie vermeld, dat deze jaarlijks moet 
worden benoemd en uit twee personen moet bestaan. Er bestaat daarbij geen beperking 
inzake een directe herbenoeming, dus dat mag. Indien de nieuwe Statuten worden 
aanvaard, dan moet bij de eerstvolgende ALV waarop een nieuwe Kascommissie moet 
worden benoemd (voorjaar 2016) volgens die nieuwe Statuten worden gehandeld. 
 
7b. Verkiezing Bestuur 
Wicher zegt dat de laatste wijziging in de bestuurssamenstelling heeft plaatsgevonden in 
november 2014, toen Joyce v.d. Sloot aftrad als secretaris maar verder ging als bestuurslid. 
In 2015 zijn volgens het Rooster van Aftreden Guus Heemskerk (secretaris / 
penningmeester) en Martin Bronmeijer (bestuurslid) aan de beurt om af te treden. Zij hebben 
aangegeven herkiesbaar te zijn. Omdat er geen tegenkandidaten zijn gesteld, wordt aan de 
vergadering gevraagd hun herbenoeming voor de komende drie jaar te willen bevestigen. 
Onder applaus worden Guus en Martin herbenoemd, voor drie jaar en daarmee tot voorjaar 
2018. 
 
8. Voorstel tot Statutenwijziging 
Wicher zegt, dat in de Najaars-ALV d.d. 24 november 2014 door het bestuur is aangegeven 
dat de Statuten dringend vernieuwd moesten worden, de oude Statuten dateren nog van 
1986. Inmiddels zijn er nieuwe Statuten aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.  
De werkgroep bestaande uit de bestuursleden Martin Bronmeijer, Guus Heemskerk en 
Wicher Schreuders, alsmede Dik Schreuders, hebben de nieuwe Statuten opgesteld en eerst 
aan een jurist en daarna aan een notaris voorgelegd. De nieuwe Statuten kunnen vanavond 
worden goedgekeurd en zullen dan definitief  worden. Daarna zal – voor het eerst – een 
Huishoudelijk Reglement worden opgesteld door voornoemde werkgroep en voor 
goedkeuring aan de leden worden voor gelegd. 
 
De concept-Statuten worden vervolgens artikelsgewijs aan de orde gesteld, waarbij 
opmerkingen worden gemaakt over de navolgende artikelen: 
- Artikel 3, lid 6: Douwe v.d. Kooi merkt op dat de volgorde in de tekst als volgt moet worden 
gewijzigd:  “De wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden vooraf op voorstel van 
het bestuur kenbaar gemaakt aan de leden middels de agenda van een Algemene 
Ledenvergadering, hierna te noemen de ALV”. 
- Artikel 3, lid 7: Sander Niemeijer zegt dat `zicht` (laatste regel) moet zijn `zich`. 
- Artikel 4, lid 2: Peter Bommelé zegt dat in de eerste regel ‘Delf’ moet zijn ‘Delft’. 
- Artikel 4, lid 2: De voorzitter licht toe, dat volgens dit concept individuele personen geen lid 
kunnen zijn van de Sportraad, leden zijn alleen verenigingen (rechtspersonen). De Sportraad 
kent tot op heden – vreemd genoeg – wel individuele ereleden, maar dat komt niet meer 
terug in de Statuten, maar verhuist als mogelijkheid naar het huishoudelijk reglement. 
- Artikel 5, lid 2: `Bij huishoudelijk reglement en bij een specifiek besluit van de ALV kunnen 
andere geldelijke verplichtingen (bijdragen) aan leden worden opgelegd`. De voorzitter licht 
toe, dat niet het bestuur een dergelijk besluit kan nemen, maar dat alleen de ALV dit middels 
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stemming aan de leden kan opleggen (zie ook het nieuwe art. 11 lid 4). Een dergelijke 
bijdrage zal altijd een specifiek doel dienen. 
- Artikel 5, lid 6 en art. 13, lid 5:  De voorzitter geeft aan dat de oude Statuten geen 
mogelijkheid bieden om gebruik te maken van nieuwe communicatiemiddelen, zoals 
bijvoorbeeld e-mail en de website. De nieuwe Statuten moeten daarin voorzien. 
- Artikel 7, lid 1: De voorzitter geeft aan, dat volgens de oude Statuten (art. 18 lid 1) het 
bestuur uit ten minste zeven personen moest bestaan, een ondergrens die in de praktijk 
nauwelijks haalbaar was en is. In de nieuwe Statuten mag het Bestuur uit minimaal drie en 
maximaal negen meerderjarige personen bestaan. 
- Artikel 9, lid 4: Douwe v.d. Kooi zegt dat volgens hem de zinsnede ‘… de bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging kan slechts door de sportraad worden ingeroepen’,  zou moeten zijn:  
‘…door de ALV …’. De voorzitter geeft aan dit moet worden voorgelegd aan en getoetst door 
de notaris. 
-Artikel 10, lid 4: `De ALV benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en een 
plaatsvervangend lid …’. Leen v.d. Hooff geeft aan dat de Kascommissie momenteel bestaat 
uit twee leden en een reserve lid. De voorzitter herhaalt (zie ook onder agendapunt 7A) 
dat we moeten handelen volgens de tot op heden nog steeds geldende Statuten, zijnde die 
daterend uit 1986. Daarin staat in art. 9 lid 4 over de Kascommissie vermeld, dat deze uit 
twee personen moet bestaan. Indien de nieuwe Statuten worden aanvaard, dan moet bij de 
eerstvolgende ALV waarop een nieuwe Kascommissie moet worden benoemd (voorjaar 
2016) volgens die nieuwe Statuten worden gehandeld. 
- Artikel 12, lid 1e: Sander Niemeijer merkt op dat ‘Dan’ moet zijn: ‘dan’. 
- Artikel 13, lid 3g: Ten aanzien van de zinsnede ‘voorstellen van het bestuur of van de 
leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering` wordt opgemerkt dat het lijkt of 
alle voorstellen alleen voor de vergadering worden bekend gemaakt. De voorzitter geeft aan, 
dat zulks niet het geval is, maar dat bij voorkeur voorstellen van het bestuur of van de leden 
vooraf op de agenda moeten worden geplaatst en daarmee bij de oproeping voor die 
vergadering al bekend worden gemaakt. Afgezien van specifieke onderwerpen waarvoor 
aankondiging vooraf noodzakelijk is, blijft de mogelijkheid om ter vergadering voorstellen in 
te dienen, waarbij uiteraard kan worden besloten om dat voorstel naar een volgende ALV te 
verwijzen. 
 
Overige opmerkingen m.b.t. de nieuwe Statuten. 
-Door Victor Brouwer wordt opgemerkt, dat het jammer is dat de leden nu alleen de concept 
Statuten ter goedkeuring hebben ontvangen, maar niet tevens het concept Huishoudelijk 
reglement. Hierdoor is het niet mogelijk te zien welke verschuivingen er tussen de nieuwe 
Statuten en het nieuwe Huishoudelijk reglement hebben plaatsgevonden. 
De voorzitter erkent dit bezwaar, maar gekozen is voor deze werkwijze omdat anders met 
het voorleggen van de nieuwe Statuten gewacht zou moeten worden tot ook het 
Huishoudelijk reglement geheel gereed is. Dat zou onnodig vertragend werken ten aanzien 
van de wens om snel met modernere Statuten te kunnen werken. 
 
De voorzitter stelt vast dat hiermee de discussie over dit agendapunt is afgerond en dat tot 
stemming kan worden over gegaan. Hij verwijst vervolgens naar Artikel 22 lid 3 van de 
bestaande Statuten (die daterend uit 1986), waarin wordt gesteld: ‘Een besluit tot 
statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.’ Er wordt in de 
huidige Statuten op dit punt geen vereiste gesteld inzake het minimaal aanwezige of 
vertegenwoordigde aantal leden, zo stelt de voorzitter. 
Vervolgens brengt de voorzitter de Statutenwijziging in stemming. Met 0 tegenstemmers en 0 
onthoudingen wordt door alle aanwezige / vertegenwoordigde leden ingestemd met het 
voorstel. 
Besluit: De Statutenwijziging wordt door de leden unaniem aangenomen. 
 
9. Jeugdsportfonds 
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Harry Akkermans van Sportservice Zuid Holland geeft een presentatie over het Jeugdsport 
Fonds. Hij start de presentatie met een korte filmische impressie van het werk van het JSF. 
Daarna geeft hij eerst een algemene presentatie van het werk van het JSF. Veel kinderen 
leven in gezinnen rond de armoedegrens, 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. 
Vervolgens spitst hij de cijfers toe op Delft. In 2014 hebben 273 kinderen een aanvraag 
gedaan in Delft. In Delft kan een aanvraag gedaan worden voor zowel sport als cultuur (1e 
kwartaal 2015 133 kinderen voor sport en 24 voor cultuur). 
Harry vertelt e.e.a. over de verdeling van jongens en meisjes. De landelijke trend is dat 69% 
jongens en maar 31% meisjes aan het sporten zijn te krijgen. 
Om in aanmerking voor het JSF te komen moet er een intermediair worden ingeschakeld en 
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze intermediairs zijn op de website te 
vinden. Intermediairs komen uit de maatschappelijke sector, het onderwijs e.d. Harry licht de 
procedure toe. 
Harry geeft aan wat het JSF voor Delft kan betekenen. Hij vraagt de aanwezigen het JSF te 
promoten. Hij laat de folder van het JSF zien. 
Voor de inhoud van de presentatie zie: www.jeugdsportfonds.nl 
De vergadering heeft de volgende vragen: 
-Hoe verhoudt zich dit met Delft? 
Harry geeft aan dat het JSF op koers ligt. Er zijn meer aanvragen. 
-Wordt er gekeken waar het kind op school zit? Is dat geen drempel? 
Harry antwoordt dat het ook andere intermediairs kunnen zijn. 
-Kan de buurtsportcoach hier iets betekenen? 
Harry beaamt dit. De buurtsportcoach staat ook gemeld als intermediair. 
-Is er een maximum aan het bedrag en is het vooral voor contributie bedoeld? 
Harry zegt, dat dit in de voorwaarden staat. Het geld kan ook voor andere zaken zoals 
bijvoorbeeld sportschoenen worden gebruikt. De intermediair begeleidt het kind. 
-Aangegeven wordt dat Delft ook de Delftpas kent. 
Deze pas is voor alle Delftenaren beschikbaar en ook daar zijn combinaties mogelijk. 
Mocht een aanvraag dit jaar niet lukken, dan kan altijd volgend jaar weer een aanvraag 
worden ingediend. 
Harry wordt bedankt voor zijn heldere presentatie. 
 
10. Voortgang Bestuurlijke opdracht Sport/Toekomst sport in Delft 
Op de ALV van 24 november 2014 is besproken dat de gemeente voornemens is ook de 
sport in Delft mee te nemen in de geplande bezuinigingen. De wethouder heeft toen 
aangegeven dat er een Klankbordgroep (KBG) zou worden ingesteld die zou gaan 
onderzoeken of de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling t.a.v. de sport haalbaar is. 
De voorzitter geeft aan, dat er inmiddels door het Sportraadbestuur overeenstemming is 
bereikt met de gemeente over de werkwijze tussen de betrokken partijen (de gemeente Delft, 
het externe adviesbureau Drijver en Partners, het Bestuur van de Sportraad Delft en een 
door laatstgenoemde ingestelde Klankbordgroep) bij het betreffende onderzoekstraject, 
alsmede over de specifieke opdracht voor de Klankbordgroep. Het Bestuur van de Sportraad  
heeft duidelijk aangegeven ook in deze op te treden namens de Delftse sportverenigingen en 
geen spreekbuis voor de gemeente te zullen zijn, datzelfde geldt ook voor de 
Klankbordgroep.  
De Klankbordgroep bestaat uit deskundigen uit de Delftse sportwereld met een ruime 
bestuurlijke ervaring en een brede blik die boven het belang van hun eigen vereniging uit 
stijgt. Bij de samenstelling van de Klankbordgroep is door het Sportraadbestuur rekening 
gehouden met een spreiding naar onder meer de achterliggende tak van sport, of het een 
binnen- en/of een buitensport betreft, het betreffende sportpark, alsmede de beheersvorm 
van de accommodatie. De door het Sportraadbestuur benoemde 11 leden van de 
Klankbordgroep (KBG) zijn: Martin Bronmeijer (Bestuur Sportraad), Guus Heemskerk 
(Bestuur Sportraad), Victor Brouwer (Hudito), Ries van Dam (dvv Delft), Leen vd Hooff 
(Excelsior), Wim de Koning (Fortuna), Douwe vd Kooi (Delftse Hout), Jasper van Loon 
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(Kratos), Jan vd Mespel (Phoenix), Pieter van Veen (Vitesse D.) en Tinus Vernooij 
(Concordia). 
 
11. Huldiging Sportraad van Delft 
Op 2 april jl. heeft in aanwezigheid van sportwethouder Raimond De Prez en van Sportraad 
voorzitter Wicher Schreuders bij DKB de huldiging plaatsgevonden van Henk Schaareman 
en Fred Stok. Zij hebben de gouden sportspeld uitgereikt gekregen. 
Op 15 april  jl. waren wethouder De Prez en onze voorzitter aanwezig bij d’ELFT voor de 
uitreiking van vijf gemeentelijke sportspelden en wel aan Jeanne Verroen (goud), Coby den 
Dulk (zilver), Marieta van Oosten (zilver), Marian Maijen (brons) en Judith Rodenburg (brons) 
Wicher geeft aan dat de criteria die gelden voor het verkrijgen van een onderscheiding nader 
zullen worden bekeken, met name de onderlinge samenhang tussen de diverse 
onderscheidingen van de gemeente en die van de Sportraad. Er is mede daarom er voor 
gekozen om vanavond geen Sportraadprijzen uit te reiken, maar eerst de procedure te 
verbeteren. Er zal hierover ook worden overlegd met de jury. 
 
12. Rondvraag 
*Nationale Sportweek: 
Annie Breeuwsma geeft aan dat gevraagd was om het evaluatieverslag van de Nationale 
Sportweek. Zij is het eens met het Bestuur dat de organisatie met name in 2014 te kort is 
geschoten. Ze vraagt of het mogelijk is om een ander evenementenbureau in te schakelen? 
De Sectie Onbeperkt sporten ziet volgens haar wel mogelijkheden in deze. 
Wicher verwijst naar hetgeen hij hierover eerder deze avond heeft gezegd (zie agendapunt 
3): het Bestuur zal met nieuwe plannen komen, in overleg met andere evenementenbureaus, 
waarbij iedereen die een bijdrage wil leveren zich uiteraard bij het Bestuur kan melden.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en bedankt DVC voor de genoten 
gastvrijheid. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bij deze verlenen wij volmacht aan Van der Valk Notarissen om de akte inzake de wijziging 
van de Statuten op te maken en te ondertekenen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voor akkoord: 
 
Delft, 26 mei 2015 
 

 
 
Wicher Schreuders     Guus Heemskerk 
voorzitter      secretaris/penningmeester 
 
 


