
Uitnodiging

HET DELFTSE SPORTCONGRES

Het Bestuur van de Sportraad van Delft organiseert op vrijdag  
22 september a.s. ‘het Delftse Sportcongres 2017’ waar we Delft, de Delftse 
sport  en de relevante ontwikkelingen voor de toekomst van de sport in Delft 
voor het voetlicht willen brengen.

22 september 2017 • 14:00 - 17:00 uur
- inloop vanaf 13.30 uur -

Van der Mandelezaal, Museum Prinsenhof, Sint Agathaplein 1 - Delft

Zonder verleden geen toekomst. Het heden komt 

voort uit het verleden en vanuit het heden kijken 

we vooruit. Juist dat is Delft: de koppeling van een 

prachtige historie, een levendig heden en een zon-

der twijfel mooie toekomst. Uiteraard met een aan-

tal te overwinnen uitdagingen, ook voor de sport.

Op ‘het Delftse Sportcongres 2017’ wordt de nieuw 

ontwikkelde gemeentelijke visie op sport en 

bewegen gepresenteerd, waarna van verschillende 

kanten mogelijke vervolgstappen voor de toekomst 

worden belicht. Wij stellen uw deelname aan dit 

congres zeer op prijs.

Bestuur van de Sportraad van Delft,

Wicher Schreuders (voorzitter)

Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester)

Sprekers:

• Wicher Schreuders 

 (voorzitter Sportraad van Delft)

• Raimond de Prez

 (wethouder van o.a. Sport, Gemeente Delft)

• Rob de Vries 

 (Drijver & Partners)

• Berend Rubingh 

 (MtoM Consultants)

• Gert Jan Lammens  

 (Rotterdam Sport Support) 

Met dank aan de Gemeente Delft voor het  

mede mogelijk maken van dit congres.

Aanmelden vooraf (verplicht, maximum 2 deelnemers 

per sportclub) kan tot uiterlijk t/m 18 september 2017 via:  

secretaris@sportraadvandelft.nl

Voorafgaand en na afloop van het congres kunt u als ge-

registreerde congresdeelnemer indien gewenst een kort 

bezoek aan het museum brengen. U bereikt het museum 

en daarmee de vergaderlocatie via het prachtige Sint 

Agathaplein, vanaf de kant van de Phoenixstraat of vanaf 

de kant van de Oude Delft. Uitstekend bereikbaar met het 

openbaar vervoer (op loopafstand van station Delft;  

tramlijn 1 stopt vlakbij).
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