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SPORTRAAD VAN DELFT 
 
VERSLAG ALV – Locatie DVC, maandag 23 november 2015 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Martin 
Bronmeijer, Marina La Vos, Jaap Meijer en Joyce van der Sloot (bestuursleden). 
 
Overige aanwezigen:  
Patrick van Halderen (BRC De Buitenhof), Djurre Tacomp (BRC De Buitenhof), Pieter Kunz 
(Concordia), Ronald Hofmeester (DAS), Ries van Dam (dvv Delft), Cor Poot (DES), Dik A. 
Schreuders (DHC; secretaris Sectie Voetbal), Paul de Bree (DHL), Adrie Groenewegen 
(DHL), A. Naessens  (DKB), Diana Muilman (DKC), Jan Brederveld (DSZ Wave), Wim de 
Koning (Fortuna), Bruun v.d. Steuijt (Fortuna), Jos Brouwer (Gemeente Delft), Victor 
Brouwer (Hudito), Sander Niemeijer (Schermvereniging Prometheus), Albert Arnold (Sectie 
Onbeperkt Sporten), Ivy Kahlman (Sectie Onbeperkt Sporten), Geert Engels (Sectie 
Zwemmen), Frans Mokveld (Sectie Zwemmen), Martin Nooij (SEP), Yolanda Heijdel 
(Sportambassadeur Delft; Rayo Sports), Tiny Makkes (Sportraad Jury), Douwe v.d. Kooi 
(Tennisvereniging De Delftse Hout), Pieter van Veen (Vitesse Delft; voorzitter Sectie 
Voetbal), Marc Lanoy (Windsurfing Delft Plané), Gert-Jan Prijns (Windsurfing Delft Plané), 
Conny van der Lande (notulist). 
 
Genodigde: Bibeth Gerretsen (MVV). 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Cock van der Akker (oud-bestuurslid Sportraad), Ad Laene (Sectie Zwemmen), Jan Makkes 
(KNVLO), Piet Makkes (Redeoss), AV De Koplopers, Blue Birds, Full Speed, GPD Tennis, 
Midi, Paal Centraal, dsvv Punch, Ring Pass.  
 

 
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 André Groenewegen en 
Geert Engels, alsmede Jos Brouwer van de gemeente Delft. De voorzitter noemt een aantal 
ontvangen berichten van verhindering (zoals die 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. Hij noemt hierbij in het bijzonder het overlijden van het erelid Anton W. 
Brouwer.  
 
2.Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
Wicher deelt de volgende zaken mede: 
*Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2016 
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De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op 5 januari bij DVC in samenwerking met 
Stadsradio Delft. Alle leden worden uitgenodigd. 
*Toetreden verenigingen tot de Sportraad van Delft 
Er zijn in  de afgelopen periode twee verenigingen toegetreden, te weten BRC De Buitenhof 
en Budovereniging Gouweleeuw. Hij aantal leden staat nu op 87 clubs. Het bestuur wil in de 
komende tijd nog meer verenigingen benaderen om (weer) lid van de Sportraad te worden . 
*Sectie Onbeperkt Sporten 
De sectie Onbeperkt Sporten organiseert veel activiteiten. Albert Arnold (voorzitter 
Onbeperkt Sporten) neemt dit jaar afscheid als voorzitter. Wicher bedankt Albert voor al het 
werk dat hij voor de sectie heeft verricht. Albert zat namens de Sportraad in de 
Programmaraad. Marina La vos zal hem namens de Sportraad vervangen. 
*Sectie Voetbal 
In de Sectie Voetbal hebben al in hun Voorjaars-ALV van 11 mei jl. een aantal wijzigingen in 
de bestuurssamenstelling plaats gevonden: Wicher zelf is daar afgetreden als voorzitter en 
Guus Heemskerk is daar afgetreden als secretaris; beiden hebben die functies vervuld vanaf 
november 1997, oftewel 17,5 jaar. Pieter van Veen was in de Sectie Voetbal al enige jaren 
bestuurslid en is nu voorzitter geworden, terwijl nieuw zijn toegetreden Dik Schreuders 
(secretaris) en Sjaak Lispet (penningmeester). Spreker wenst hen allen in deze veel succes. 
*Sectie Topsport: 
Wicher geeft aan dat het bestuur geprobeerd heeft om de Sectie Topsport van de grond te 
krijgen, maar helaas kwam deze Sectie niet tot leven. Met name Martijn Leonard had zich  
gemeld om hier de kar te gaan trekken. Het bleef letterlijk en figuurlijk nagenoeg stil en dat 
nu al heel lang en daarom wordt de Sectie Topsport nog voor de werkelijke start ontbonden. 
*Project Onze Spelen: 
Wicher licht de stand van zaken toe. Na een start in 2014 met uiteindelijk een slotdag in juni 
2014 op Sportpark Biesland werd besloten om, vanwege het toch wat tegenvallende aantal 
deelnemers, voor 2015 een andere opzet te kiezen. In de afgelopen maanden heeft Annie 
Breeuwsma daartoe een aantal clinics georganiseerd (beachvolleybal en frisbee) op 
Sportpark Tanthof-Zuid. Helaas was het aantal deelnemers zeer beperkt en nog minder dan 
in het voorgaande jaar. De oorspronkelijk bedoelde clinics met andere sporten zijn vanwege 
die zeer tegenvallende deelname dan ook afgeblazen, waarmee het project Onze Spelen 
helaas van de baan is. Wicher bedankt degenen, met name Annie Breeuwsma,  die zich 
hiervoor hebben ingezet. 
*Nationale Sportweek: 
Het Sportraadbestuur wil de Nationale Sportweek 2016 in Delft organiseren, maar dan in 
samenwerking met een nog in te stellen werkgroep en met een nog te selecteren 
Evenementenbureau. Gestart moet worden met het formeren van een werkgroep. Daarna 
kunnen mogelijke activiteiten in kaart worden gebracht en met een Evenementenbureau 
worden besproken. Wicher vraagt of er verenigingen dan wel individuen zijn die de Nationale 
Sportweek mee willen helpen  organiseren, om te beginnen door zich aan te melden voor 
genoemde in te stellen werkgroep. Men kan zich bij de bestuursleden van de Sportraad 
aanmelden. 
*Thema-avond Alcoholpreventiebeleid NIX18: 
Onlangs is er vanuit de gemeente Delft een onderzoek gedaan met ‘mistery guests’ om te 
testen of men zich in sportkantines in Delft aan de regels houdt en controleert of de koper 
van alcoholhoudende drank boven of onder de 18 is. Het resultaat viel zeer tegen: volgens 
dat onderzoek was men in 88% van de gevallen in overtreding. Aangegeven wordt dat er 
vanaf 1 januari a.s. niet alleen gecontroleerd zal worden, maar dat er ook volgens de regels 
boetes opgelegd zullen gaan worden bij overtreding. Naar verluidt is de boete bij een 1e 
overtreding € 1540 en bij een 2e overtreding zou dat € 5000 bedragen; bij de 3e overtreding is 
men zijn vergunning kwijt. Het spreekt voor zich dat iedere sportclub in deze zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft om ook in deze de regelgeving te volgen. 
*Verkeerssituatie Brasserskade:  
Het bestuur heeft nu meermalen bij de gemeente aangegeven dat de verkeerssituatie aan de 
kop van het Sportpark Brasserskade uiterst onveilig is, met name daar waar het fietspad 
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langs de Brasserskade richting Sportlaan/Sportring de Kleveringweg kruist en ook nog eens 
een gevaarlijke kruising van auto- met fietsverkeer verderop op dat bedrijfsterrein. Er 
gebeuren daar al geregeld ongelukken, maar de recente komst daar van groothandel Hanos 
- met naar verwachting veel bezoekers, auto’s en vrachtverkeer – maakt de situatie nog veel 
onveiliger. In ieder geval moet de straatverlichting  verbeterd worden, maar mogelijk moeten 
er toch weer verkeerslichten terug komen die daar (lang geleden) hebben gestaan, dan wel 
moeten er nog andere aanpassingen komen. Als Sportraadbestuur hebben we het nu 
meermalen aangekaart bij de ambtenaren, maar er gebeurt vooralsnog niets. We willen niet 
dat er eerst nog maar gewonden of doden moeten vallen, voordat er iets gedaan wordt. 
Onlangs bleek ook een enkele raadsfractie hier aandacht voor te hebben gevraagd, maar 
ook dat heeft nog niet tot iets zichtbaars geleid. Het zou goed zijn als meer raadsfracties dit 
zouden op pakken. 
 
*Sportambassadeur Delft: 
Yolanda Heijdel is twee jaar Sportambassadeur van de gemeente  Delft geweest, te weten 
de jaren 2014 en 2015. Haar termijn is daarmee nu afgelopen. De gemeente Delft heeft aan 
het Bestuur gevraagd om dit nu over te nemen, organisatorisch en financieel. Als het bestuur 
een nieuwe ambassadeur heeft gevonden, dan zal de wethouder wel de nieuwe 
Sportambassadeur officieel installeren. Spreker bedankt Yolanda hartelijk voor haar inzet, Ze 
krijgt applaus van de vergadering. 
*Themabijeenkomst JOGG: 
Wicher vraagt of verenigingen zich hiervoor willen inschrijven. Begin 2016 zal hier nadere 
informatie over komen. 
*Sportkader Nederland: 
 door Harry Akkermans (ook werkzaam voor Sportservice Zuid-Holland) zijn onlangs op 
verzoek aan het bestuur de mogelijkheden voor ‘scholing’ voor sportbestuurders uiteen 
gezet.  
-een Themabijeenkomst van één avond over salarisadministratie en werkgeverschap; deze 
bijeenkomst zal in de 2e helft van februari 2016 plaats gaan vinden; 
-daarnaast zijn er verschillende cursussen,die alle meer avonden in beslag nemen: 
1) voor penningmeesters, en 2) over bestuur en management: beide duren twee avonden; 
kosten 700 euro per cursus in totaal; 15 deelnemers per cursus mogelijk.  
Genoemde themabijeenkomst en deze twee cursussen zullen door het bestuur aan de clubs 
worden aangeboden, waarbij het bestuur de kosten draagt. Nadere informatie volgt later. 
Er zijn ook nog uitgebreidere cursussen mogelijk – eentje over werving van vrijwilligers en 
eentje over werving van leden – maar die duren ieder vier avonden en kosten 4000 euro per 
cursus in totaal, waarbij de deelname beperkt is tot 8 clubs met ieder 2 of 3 personen club. 
Deze cursussen zullen we als Sportraadbestuur niet aan bieden, maar als clubs dat willen 
moeten ze dat zelf oppakken. Men kan daartoe via ons informatie opvragen. 
*Stadsradio Delft / Sportcafé:  
Iedere laatste dinsdag van de maand wordt de uitzending verzorgd. Leden worden van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
*Delft op Zondag: 
Er wordt dit jaar (december 2015) nog één editie uitgebracht. Volgend jaar zullen er weer 
drie of vier edities worden uitgebracht. 
*Huishoudelijk Reglement Sportraad van Delft: 
Wicher geeft aan dat – in aanvulling op de eerder door de ALV goed gekeurde Statuten – 
een conceptversie van het Huishoudelijk Reglement opgesteld is. In de Voorjaars-ALV van 
2016 zal het Huishoudelijk Reglement geagendeerd worden. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 20 april 2015 
Blz. 1:  Aanwezigen: Wim de Koning zegt dat hij aanwezig was, maar niet vermeld staat. 
De notulen worden met inachtneming van voornoemde aanvulling goedgekeurd en 
vastgesteld onder dankzegging aan Conny van der Lande. 
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5. Vaststellen begroting en contributie 2016 
Guus geeft een toelichting op de begroting. Er is voor 2016 iets minder subsidie 
aangevraagd bij de gemeente. Hij licht de volgende posten toe: 
- Aanvraag subsidie: In 2016 wordt € 14.000 aangevraagd. 
- De huldigingsbijdrage is onder één bedrag ingevoerd. 
- Contributie: Guus geeft aan dat de contributie ongewijzigd blijft (21 cent per lid) 
Tineke Makkes vraagt waar het aanbod voor de workshop/cursussen is ondergebracht. 
Guus geeft aan dat dit onder gebracht is bij thema-avonden. 
Douwe v.d. Kooi vraagt hoeveel het eigen vermogen van de Sportraad is. Guus geeft aan 
dat het eigen vermogen toereikend is. De Sportraad kan de bijdragen voor activiteiten 
ruimschoots bekostigen. 
Pieter Kunz zegt dat de uitgaven voor ‘Delft op Zondag’ een groot deel van het budget van 
de Sportraad omvat. Guus beaamt dit, maar geeft aan dat dit in het bestuur zo besloten is. 
Wicher zegt dat de krant ons beste communicatiemiddel is, zo worden immers veel mensen 
in Delft en naaste omgeving (huis-aan-huis) bereikt. De oplage van ‘Delft op Zondag’ is ruim 
80.000 exemplaren. Deze keuze is al eerder in de ALV besproken (Najaars-ALV van 
november 2014), waarbij slechts twee aanwezigen daar bezwaar tegen maakten, de overige 
aanwezigen stemden er toen mee in. Wicher wil dit dan dus ook gewoon voort zetten. Pieter 
Kunz stelt voor dat het bestuur vaker een persbericht uitgeeft. Wicher geeft aan dat dit in 
voorkomende gevallen ook gebeurt, maar dan moeten we maar afwachten of en hoe het 
geplaatst wordt. Via onze regelmatige ‘eigen’ pagina’s in ‘Delft op Zondag’ kunnen we veel 
meer informatie kwijt en ook nog eens op de manier zoals we dat zelf willen. 
Besluit: de vergadering stemt in met de begroting 2016, alsmede met de voorgestelde 
ongewijzigde contributie. 
 
6. Wijziging bestuurssamenstelling Bestuur Sportraad van Delft 
Wicher zegt dat Joyce v.d. Sloot aangegeven heeft door drukke werkzaamheden geen tijd 
meer te hebben voor haar werk als bestuurslid. Joyce heeft verschillende part-time 
functies,als vrijwilliger en als betaalde baan, waaronder ook buurtsportcoach in 
Leidschendam-Voorburg. Dat alles is niet langer te combineren met haar activiteiten in het 
Sportraadbestuur. Joyce heeft vanaf voorjaar 2013 tot heden 2½ jaar deel uitgemaakt van 
het bestuur, aanvankelijk als secretaris en later als bestuurslid. Wicher bedankt Joyce voor 
haar activiteiten in het bestuur en overhandigt haar een presentje en bloemen. Vervolgens 
krijgt ze uiteraard applaus van de vergadering. 
Het bestuur zal gericht op zoek gaan naar de mogelijke aanvulling van bestuursleden. We 
komen daar op de volgende ALV op terug. 
 
7. Voortgang Bestuurlijke Opdracht Sport / Toekomst sport in Delft 
Op de ALV’s van 24 november 2014 en van 20 april 2015 is de geplande bezuiniging van de 
gemeente Delft in de sportsector besproken. Zoals in de Voorjaars-ALV is gemeld, heeft het 
bestuur een Klankbordgroep (KBG) ingesteld, de samenstelling van de KBG is toen gemeld. 
De KBG heeft namens de Sportraad gefungeerd als klankbord en als extern adviseur tijdens 
het proces van het door Drijver & Partners te schrijven rapport. Zoals afgesproken, zijn de 
KBG en de Sportraad niet verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport, daar is alleen 
D&P verantwoordelijk voor. Zoals ook tevoren is afgesproken, zijn het Sportraadbestuur en 
de KBG in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op het door D&P voorgelegde 
rapport, dat op 2 november jl. gereed is gekomen. Al op maandag 9 november jl. heeft er 
een gezamenlijke bijeenkomst van de KBG en het bestuur plaats gehad ter bespreking van 
het D&P rapport. Er zijn in die bespreking vele opmerkingen over het voorliggende rapport 
gemaakt. Door het bestuur is dit verwerkt tot een gezamenlijke reactie, die inmiddels aan het 
College van B&W is verzonden. Aangezien het proces in vertrouwelijkheid heeft plaats 
gevonden, kan er vanavond inhoudelijk nog geen informatie worden gegeven. Het College 
komt omstreeks maart/april a.s. met een standpunt over zowel het D&P rapport als over het 
commentaar van de Sportraad (Bestuur/KBG). Pas dan wordt één en ander openbaar, dus 
ook pas dan mag de reactie van de Sportraad naar buiten komen. Afhankelijk van het 
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moment dat het College met iets naar buiten komt, zal het bestuur mogelijk een extra ALV 
beleggen, dan wel zal dit aan de orde komen op de reguliere Voorjaars-ALV. 
De voorzitter bedankt vervolgens de leden van de KBG voor al het werk dat zij in de 
afgelopen maanden verricht hebben. 
 
8. Presentatie Bibeth Gerretsen ‘Delft voor Elkaar’ 
Bibeth Gerretsen stelt zich voor. Ze vertelt waarom ‘Delft voor Elkaar’ in het leven is 
geroepen. Het is een netwerkorganisatie, die een nieuwe kijk heeft op welzijn, een brede 
manier van ondersteunen. Bibeth vertelt dat het aanbod en de werkwijze nog volop in 
ontwikkeling zijn. De prestatiesteams zullen een integrale dienstverlening aanbieden. 
Hieronder valt onder meer vrijwilligersondersteuning, maatschappelijk werk, ouderenwerk, 
wijkwerk, jongerenwerk, en gezond leven en bewegen. Aan het eind van 2016 zal duidelijk 
zijn of de 16 prestatievelden gehaald zijn. Delft voor Elkaar kan dit zelf invullen. Er zal 
samengewerkt worden met vier andere partners (Mee, SEH, Participatie Jeugdwerkers en 
Kwadraat maatschappelijk werk). Eerst zal gekeken worden naar informele netwerken, hoe 
kan hier meer uitgehaald worden? Het is de bedoeling om samen tot een sociaal vangnet te 
komen. Samen sta je sterker.  
De aanwezigen hebben diverse vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verhaal van 
Bibeth. 
-Wicher zegt dat Sportimpuls na twee jaar stopt en vraagt hoe je dan daarna de financiering 
van gestarte activiteiten rond kan krijgen? 
Bibeth antwoordt dat wanneer Sportimpuls na twee jaar stopt, de organisatie een doorstart 
kan maken. Wanneer alle materialen e.d. aangeschaft zijn, kunnen trainers vaak met een 
kleine bijdrage worden doorbetaald. 
-Paul de Bree geeft aan dat hij het een positief initiatief vindt, maar hij vindt het risico wel 
groot dat wanneer Delft voor Elkaar na twee jaar zou stoppen het initiatief voor niets is 
geweest. Hij vindt het beleid van de gemeente te wisselend. 
- Dik Schreuders merkt op dat het project meer inzichtelijk gemaakt zou moeten worden. Hij 
mist de concrete cijfers, bijvoorbeeld of er door dit soort activiteiten meer sporters bij de 
sportclubs bijgekomen zijn. Hij vraagt naar de doelstellingen met betrekking tot sport in dit 
project. Bibeth antwoordt dat er slechts één prestatie indicator voor sport is, te weten de 
beweegnorm. Dik zegt dit wel erg mager te vinden. 
- Pieter Kunz vraagt welke ondersteuning er precies nodig is: geef duidelijker per onderdeel 
aan waar je hulp bij zou kunnen gebruiken. Hij stelt dat het halen van de doelstellingen voor 
de 16 prestatievelden voor het eind van 2016 zeer waarschijnlijk niet haalbaar is. Bibeth zegt 
dat er ruimte is voor eigen ideeën, in de prestatievelden wordt dit inzichtelijk gemaakt. 
Bibeth geeft aan dat mochten er leden meer informatie over dit onderwerp willen hebben zij 
hen een samenvattend document kan mailen. De voorzitter zegt dat een door Bibeth toe te 
sturen document op de website van de Sportraad zal worden geplaatst. 
De voorzitter bedankt Bibeth voor haar presentatie. 
 
9. Pauze 
 
10. Huldiging Sportraad van Delft (Sportraadbeker en Eremedaille) 
Eremedaille: 
De jury heeft besloten om de eremedaille aan een van de aangedragen kandidaten toe te 
kennen. Deze kandidaat heeft echter helaas een zwakke gezondheid en kan op deze avond 
helaas niet aanwezig zijn. In de komende periode zal deze kandidaat de eremedaille alsnog 
worden uitgereikt, zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat. 
Sportraadbeker:  
De Sportraadbeker wordt uitgereikt aan de A1 van korfbalvereniging Fortuna. Dit team 
behaalde het landskampioenschap zaalkorfbal voor de A-jeugd in het seizoen 2014/2015. 
Ieder van de leden van het A1-team en ook de twee trainers/coaches ontvangen een 
medaille, terwijl onder luid applaus van de aanwezigen de Sportraadbeker wordt 
overhandigd. 
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11. Rondvraag 
*Legionella Buitenhof: 
Patrick van Halderen (BRC De Buitenhof) zegt dat in de douches van Sporthal Buitenhof 
legionella is geconstateerd. Hierdoor zijn al maandenlang de douches grotendeels niet 
bruikbaar, slechts een enkele douche kan momenteel worden gebruikt. Dit is erg vervelend. 
Hij vraagt of het bestuur iets kan bereiken bij de gemeente. 
Wicher antwoordt dat we bij deze de vraag direct doorspelen aan de ter vergadering 
aanwezige gemeenteambtenaar Jos Brouwer, die toezegt deze vraag mee te nemen. 
*Voorjaars-ALV 18 april 2016 
Wicher zegt dat de Voorjaars-ALV zal worden gehouden op maandag 18 april 2016. Mocht 
het nodig zijn om eerder een ALV te houden, met name over de gemeentelijke bezuinigingen 
in de sport, dan zal het bestuur de verenigingen hiertoe uiteraard uitnodigen. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt DVC voor de genoten 
gastvrijheid. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. Ten slotte wenst 
hij alle aanwezigen alvast prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. 
 
 
 


