
1 

 

 
 
 
VERSLAG ALV – Locatie DVC, Brasserskade 238, maandag 18 april 2016 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Guus Heemskerk (penningmeester, secretaris), Martin Bronmeijer, Jaap Meijer en Marina La 
Vos (bestuursleden).  
 
Overige aanwezigen:  
Djurre Tacomp (BRC De Buitenhof), Pieter Kunz (Concordia), Dik Schreuders (DHC; 
secretaris Sectie Voetbal), Paul de Bree (DHL), Andre Groenewegen (DHL), A. Naessens 
(DKB), Wim de Koning (Fortuna), Jos Brouwer (Gemeente Delft), Geert Engels (Sectie 
Zwemmen), Frans Mokveld (Sectie Zwemmen), Martin Nooij (SEP), J. de Kort 
(Tennisvereniging De Delftse Hout), Elise v.d. Berg (Vitesse Delft), Linda Bosman (Vitesse 
Delft), Ron v.d. Horst (DVC), Paul Koogje (Midi Delft), Jerom Buijsse (Delftse 
Watervrienden), Joost van Baarle (Delftse Watervrienden), Marco Harmy (KC Delft), Henk 
Renier (KC Delft), Hans Krunze, Johan Pastel (TV GPD), Peter Bommele (BC Gisolf), J.M. 
Olsthoorn (Midi), Ad Laene (Sectie Zwemmen), Ron Koorevaar (AV De Koplopers), Wim 
Plomp (Redeoss), Adri Verburg (Sectie Tennis), Piet Makkes (Redeoss), Sjaak Lispet (Full 
Speed), Leen van den Hooff (CKV Excelsior). Conny van der Lande (notulist). 
 
Genodigden: Willy Mieremet en Sandra Torn, voorlichters van Alzheimer Nederland. 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad/DHC), Pieter van Veen (voorzitter Sectie Voetbal), 
Ring Pass, DSKV Paal, Blue Birds, Patrick Adriaanse (Gemeente Delft). 
 

 
1.Opening 
Guus Heemskerk (plaatsvervangend voorzitter SvD) opent de vergadering om 20.30 uur. Hij 
heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de oud-voorzitters Andre 
Groenewegen en Geert Engels. Jos Brouwer is aanwezig namens de gemeente Delft. Guus 
vertelt dat Wicher aan het herstellen is van een operatie en dat het beter met hem gaat. 
Daarnaast is er nog een aantal andere berichten van verhindering ontvangen. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om staande een minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis aan diegenen die ons zijn ontvallen, in het bijzonder ter nagedachtenis aan 
Aad Bonthuis (voormalig Sportwethouder) die op 11 april jl. is overleden.  
 
2.Vaststelling agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
Guus deelt de volgende zaken mee: 
*Themabijeenkomst “Belonen in de sport”: 
Op maandag 29 februari 2016 werd deze themabijeenkomst bij Vitesse Delft gehouden. Er 
waren 18 verenigingen aanwezig. Aan de orde is geweest de (veranderende) wet- en 
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regelgeving rondom vrijwilligersvergoedingen, fiscale grenzen en werkgeverschap. De hand-
outs worden t.z.t. per mail nagezonden. 
*Cursus financieel management: 
Op maandag 4 en 11 april 2016 heeft Maurice Young van Sportservice Zuid-Holland namens 
de Sportraad een cursus financieel management gegeven voor vrijwilligersorganisaties. 
*Cursus bestuur en management: 
Guus geeft aan dat de Sportraad in september 2016 een cursus Bestuur en management wil 
gaan organiseren. 
*Nationale Sportweek 2016: 
Guus vertelt dat de Sportraad het organiseren van de Nationale Sportweek in de week van 
19 t/m 24 september a.s. op een andere manier wil gaan doen. Hier worden op dit moment 
gesprekken over gevoerd met een evenementenbureau. 
*Sportcafé Delft: 
Op elke laatste dinsdag van de maand worden gasten uitgenodigd voor het Sportcafé. 
Mochten er verenigingen zijn die iets willen melden kunnen zij zich aanmelden. 
*Themabijeenkomst 23 mei as: 
Dit betreft een thema betreffende de veranderingen in de horecawet. Verenigingen moeten 
zich bewust zijn van de gevolgen hiervan. De uitleg betreffende de “mysterie guest” en dit 
thema wordt georganiseerd door de gemeente Delft en de Sportraad. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 23 november 2015 
De notulen worden onder dankzegging aan Conny van der Lande goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2015 
Het Jaarverslag 2015 van de Sportraad van Delft wordt doorgenomen.  
Het Jaarverslag 2015 wordt onder dankzegging aan secretaris/penningmeester goedgekeurd 
en vastgesteld.   
 
6. Jaarrekening 2015 
-Algemeen: 
De Jaarrekening 2015 is samengesteld door de secretaris/penningmeester en aan de leden 
toegezonden. De kascommissie heeft op 1 februari 2016 de boeken gecontroleerd, waarvan 
de bevindingen in bijgaande verklaring zijn vastgelegd. 
-Begroting versus Exploitatie 2015: 
Het saldo t/m 31.12.2015 bedraagt € 768,03 positief. 
De vergadering heeft geen vragen. 
-Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2015: 
De vergadering heeft geen vragen. 
-Toelichting op de balans over 2015: 
De vergadering heeft geen vragen. 
De Jaarrekening 2015 wordt vastgesteld.  
 
7. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2015 
Verklaring kascommissie: 
De kascommissie bestaat uit de heren Leen van den Hooff (CKV Excelsior) en Piet Makkes 
(Redeoss). Op 1 februari 2016 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. 
Guus ontvangt applaus van de vergadering.  
 
8. Verkiezing van de kascommissie 
De voorgestelde leden van de kascommissie de heren Leen van den Hooff, Piet Makkes en 
Jurgen van Dorp worden benoemd. Reservelid is Victor Brouwer. 
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Volgens het rooster van aftreden zal Leen van den Hooff volgend jaar aftreden. Victor 
Brouwer treedt dan toe als lid van de kascommissie. 
De leden van de kascommissie worden onder applaus benoemd. 
 
9. Verkiezing en herbenoeming bestuurslid. Jaap Meijer (lid) stelt zich herbenoembaar 
Herbenoeming bestuurslid Jaap Meijer: 
Jaap heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Onder applaus wordt Jaap herbenoemd. 
Guus geeft aan dat komend jaar gezocht wordt naar meer bestuursleden. Een aantal 
gesprekken zal binnenkort hierover plaatsvinden. 
 
10. Vaststellen huldigingbeleid en representatiebeleid 
*Representatiebeleid: 
Het representatiebeleid van de Sportraad is op papier gezet en aan de leden toegestuurd. Bij 
voorkomende jubilea en openingen van nieuwbouw wordt de Sportraad (zo mogelijk) door 2 
leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. De Sportraad ontvangt van de gemeente 
Delft een subsidie om bij voornoemde gelegenheden een (geld)bedrag te schenken. 
 
*Huldigingsbeleid: 
In overleg met de Gemeente Delft heeft de Sportraad een nieuw huldigingsbeleid 
geformuleerd. De leden hebben het huldigingsbeleid ontvangen.  
Guus geeft aan dat de sportraadbeker, eremedaille, veteranenprijs en de motivatieprijs zijn 
komen te vervallen. M.n. de uitreiking van de veteranenprijs en motivatieprijs heeft de laatste 
jaren niet meer plaatsgevonden. 
De heer Verburg merkt op dat hij het jammer vindt dat de eremedaille afgeschaft is. Deze 
prijs was bedoeld als uiting van waardering voor jarenlange inzet t.b.v. de sport(vereniging). 
De heer Verburg vraagt of het bestuur in overweging wil nemen deze prijs te handhaven.  
Guus geeft aan dat er een duidelijke keuze gemaakt moest worden. In het overzicht van het 
huldigingsbeleid is een specifieke kolom “vrijwilligerswerk” opgenomen. Zo bestaat de 
mogelijkheid voor het verwerven van een bronzen, zilveren of gouden sportspeld. Deze 
wordt door de wethouder uitgereikt. De heer Verburg geeft aan blij te zijn met de aandacht 
die blijft uitgaan naar het vrijwilligerswerk. 
 
Geert Engels zegt dat hij het jammer vindt dat de sportraadbeker is komen te vervallen. 
Guus geeft aan dat wanneer mogelijk in de toekomst een sportgala wordt georganiseerd de 
sportraadbeker wel uitgereikt kan worden.. 
Dik Schreuders zegt dat hij vindt dat de criteria om als vrijwilliger voor een sportspeld in 
aanmerking te komen te vaag zijn geformuleerd.  
Guus geeft aan dat deze criteria met opzet breed zijn geformuleerd.  
Dik vraagt tevens of een vrijwilliger woonachtig moet zijn in Delft. Guus antwoordt dat dit niet 
noodzakelijk is maar de vrijwilliger moet wel actief zijn bij een Delftse sportvereniging. 
Guus meldt dat er t.b.v. een nieuw ontwerp van de sportspeld door de gemeente een 
ontwerper zal worden uitgenodigd. Op de speld moet duidelijk zichtbaar zijn dat dit een 
specifiek Delftse prijs is. 
De vergadering gaat akkoord met het nieuwe huldigingsbeleid en het representatiebeleid. 
 
11. Voorstel tot vaststellen Huishoudelijk reglement 
Guus geeft aan dat in de werkgroep het Huishoudelijk reglement in goed overleg is 
opgesteld en aan de leden is gestuurd.  
Artikel 1 t/m 7 worden vastgesteld. Vragen m.b.t. artikel 8: 
-Artikel 8: 7e bolletje: Het onderdeel kan zonder tussenkomst van het bestuur van de 
Sportraad geen verplichtingen aangaan met derden.  
Geert Engels vraagt of als er contact met derden is en het een kleine sponsoring betreft dit 
dan niet kan. 
Guus zegt dat er geen onderlinge afspraken buiten de Sportraad om kunnen worden 
gemaakt.  
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Artikel 9 t/m 14 worden vastgesteld. 
Geert Engels vraagt hoe er met de secties omgegaan wordt. Besproken wordt dat secties 
wel financieel verantwoording afleggen. 
Guus geeft aan dat de secties onderdelen zijn van de Sportraad en de secties zijn geen 
rechtspersoon. De heer Verburg geeft aan dat de Sportraad een rechtspersoon is en de 
sectie niet. Hij zegt dat verenigingen soms een kleine bijdrage vragen voor consumpties e.d. 
Zij hebben dan een eigen kascommissie.  
Peter Bommele zegt dat de sectie geen rechtspersoon is en daarom geen (financiële) 
verplichting aan kan gaan. Dit kan wel op individuele basis. Een sectie functioneert onder de 
sportraad, de sportraad is financieel verantwoordelijk.  
De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van het Huishoudelijk reglement. De 
vergadering applaudisseert. 
 
12. Presentatie door Willy Mieremet en Sandra Torn 
(voorlichters van Alzheimer Nederland). 
Het thema is: Hoe herken je (beginnende) dementie en hoe ga je (als vereniging en als 
mens) om met je sportmaatje die aan deze ziekte lijdt? 
Willy en Sandra stellen zich voor. 
 
Aan de hand van een presentatie wordt e.e.a. verteld over dementie en hoe dementie 
herkend kan worden. 
1: Wat is dementie: 
- Problemen met geheugen 
- Problemen met dagelijkse handelingen 
- Problemen met communicatie 
- Problemen met interpretatie 
Deze punten worden besproken en aangegeven wordt dat deze punten herkenbaar zijn. 
 
2: Beeldvorming over dementie: 
Aangegeven wordt wat het beeld is van dementie. Aangegeven wordt dat iemand niet goed 
meer uit zijn woorden kan komen, langzamerhand steeds slechter kan gaan praten. 
 
3: Cijfers & feiten: 
Aangegeven wordt dat 256.000 mensen lijden aan dementie, in 2040 zijn dat er naar 
verwachting 500.000. 
Gemiddeld leeft men 8 jaar met de ziekte, 70% van de mensen met dementie woont thuis. 
Gevraagd wordt waar iemand dan aan overlijdt. Aangegeven wordt dat dit meestal door 
complicaties, zoals longontsteking is. De hersenen verschrompelen. Het proces kan wel 
vertraagd worden door gezond leven en bewegen. 
 
4: Hoe kun je iemand herkennen met dementie. 
Aangegeven wordt dat het lastig te herkennen is. De meeste personen met dementie zijn 
boven de 65. Soms geven mensen het zelf aan en vragen zelf om hulp. 
 
5: Waarom is dit voor mij van belang? 
Het zou goed kunnen dat er leden van de vereniging zijn met dementie.  
Gevraagd wordt hoe lang iemand met dementie kan blijven sporten. 
Aangegeven wordt dat wanneer er om hulp gevraagd wordt het makkelijker is er op in te 
spelen. Een voorbeeld wordt gegeven.  
Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat iemand zo lang mogelijk kan blijven sporten, 
zeker onder begeleiding. Kijk of er een maatje te vinden is.  
Pieter Kunz (Concordia) geeft een voorbeeld. Dit is een punt van aandacht voor 
verenigingen. Meld het bij de contacten.  
 
6: Hoe wil iemand benaderd worden? 
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Vraag hoe je kunt helpen. Vraag mensen om te helpen. Blijf sporten. Vraag ook aan familie 
wat je het beste kunt doen. 
Willy en Sandra worden bedankt voor hun presentatie en hen worden bloemen overhandigd. 
 
13. Voortgang Bestuurlijke opdracht sport/Toekomst sport in Delft 
Guus geeft aan dat de brief van de Sportraad door de gemeente Delft ontvangen is. Het 
advies wordt opgemaakt en zal worden doorgestuurd aan het College van B&W. Daarna zal 
duidelijk worden wat besloten is. 
Toegezegd is dat in de 3e week van mei het advies openbaar gemaakt zal worden. 
De vraag wordt gesteld of de sportraad nu nog invloed kan uitoefenen. Zodra het advies naar 
het College van B&W wordt gestuurd lukt dat niet meer. Guus geeft aan dat de werkgroep er 
alles aan heeft gedaan zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Nu moet worden afgewacht 
wat voor besluit er genomen wordt. 
Afgesproken wordt dat zodra het advies openbaar gemaakt wordt de leden en de sportraad 
het besluit zullen bespreken. Dit punt wordt vervolgd. 
 
14. Rondvraag   
*Rentemiddeling: 
Leen van den Hooff vraagt in zijn algemeenheid of er leden zijn die ervaring hebben met 
rentemiddeling. Pieter Kunz (Concordia) geeft aan dit te hebben geprobeerd maar dat er 
geen medewerking van de bank kwam. 
 
*Badminton: 
Aangegeven wordt dat er veel klachten zijn over de vloer en de douches. In de sporthal 
Buitenhof is legionella geconstateerd.  
Guus geeft aan dat bekend is dat er legionella geconstateerd is. Hier is actie op 
ondernomen. De douchekoppen zijn vervangen.  
 
*Sporthal: 
Peter Bommele vraagt of bekend is of ROC Mondriaan zijn nieuwe sporthal gaat gebruiken. 
Guus beaamt dit, er wordt een nieuwe sporthal bij de school gebouwd. Er komt geen kantine 
in. 
 
15. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en bedankt DVC voor de genoten 
gastvrijheid. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.  
 
 
 


