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VERSLAG ALV – Locatie DVC, maandag 20 november 2017 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Marina La 
Vos, Jaap Meijer, (bestuursleden) 
Afwezig : Martin Bronmeijer (bestuurslid) (m.k.) 
 
Overige aanwezigen:  
André Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), John van Brussel (Boksvereniging Delft), 
Aldo Fulgeri (Boksvereniging Delft), Pieter Kunz (Concordia), Rienk Bijlsma (DAS), Ries van 
Dam (dvv Delft), Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie Voetbal), Paul de Bree (DHL), Cees 
van Velzen (DTB), Ron v.d. Horst (DVC), Leen v.d. Hooff (Excelsior), Pil Wessel (Hudito), 
Jochem Prins (Redeoss), Wim Plomp (Redeoss), Geert Engels (voorzitter Sectie Zwemmen), 
Martin Nooij (SEP), Pieter van Veen (Vitesse Delft; voorzitter Sectie Voetbal), Patrick 
Adriaanse (Gemeente Delft), Jos Brouwer (Gemeente Delft) 
 
Genodigden (agendapunt  9):  
Marcella Deters (Delft voor Elkaar), Tim Heemskerk (Delft voor Elkaar) 
 
Notulist: 
Conny van der Lande 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Ad Laene (penningmeester Sectie Zwemmen), Sjaak Lispet (Full Speed; penningmeester 
Sectie Voetbal), Jan v/d Mespel (Phoenix), BRC de Buitenhof, DDS, Dopie, DKIJV, DWV, 
Fortuna, MIDI, Ring Pass 
 

 
1.Opening 
Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad) opent om 20.35 uur de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom, in het bijzonder de oud-voorzitters Geert Engels en André 
Groenewegen, alsmede Patrick Adriaanse en Jos Brouwer die aanwezig zijn namens de 
Gemeente Delft. 
Wicher vraagt de aanwezigen vervolgens om staande een minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis aan hen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. 
 
2.Vaststelling agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
De voorzitter meldt de ontvangen berichten van verhindering (zie opsomming boven aan dit 
verslag). Wat betreft de bestuursleden: Martin Bronmeijer is afwezig in verband met 
familieomstandigheden. 
Voorts heeft de voorzitter de navolgende mededelingen: 



2 

 

*Kandidaten bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher zegt dat de Sportraad in de afgelopen periode weer contact heeft gehad met een 
aantal kandidaten, maar dat helaas allen zijn afgehaakt. Het bestuur wil capabele mensen 
met een eigen netwerk en een eigen expertise, het liefst ook uit een andere sport dan 
voetbal, want maar liefst 4 van de huidige 5 bestuursleden zijn afkomstig van een 
voetbalclub. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor suggesties en aanmeldingen, terwijl we 
rustig verder blijven zoeken. 
 
 
*Sportambassadeur Delft: 
Het bestuur was eerder geruime tijd serieus in gesprek met een goede kandidaat voor de 
positie van Sportambassadeur, maar zoals eerder gemeld heeft deze helaas afgehaakt. Het 
bestuur is op zoek naar een nieuwe kandidaat, maar het moet wel een sterke kandidaat zijn:  
een bekende (ex-) topsporter zijn, een uithangbord richting jeugd en ouderen. Anders niet. 
*Nieuwjaarsreceptie 2018: 
Wicher geeft aan dat het bestuur nadenkt of, hoe en eventueel met wie het bestuur een 
Nieuwjaarsreceptie zou kunnen organiseren. 
*Cursussen / Themabijeenkomsten: 
Aangegeven wordt dat het bestuur cursussen en themabijeenkomsten wil blijven 
organiseren. De deelname van de kant van de clubs moet dan weer wel groter zijn. 
*Sportraad in de pers: 
De Sportraad is in de afgelopen periode volop in de pers geweest. Er wordt nog 1 editie 
Sport en Meer in Delft op Zondag uitgegeven. In 2017 zijn er drie edities in Delft op Zondag 
waaraan de Sportraad een bijdrage heeft geleverd. Daarnaast zijn er losse publicatie in DoZ, 
Delftse Post en in het Algemeen Dagblad uitgekomen. 
*Maandelijkse uitzendingen Sportcafé op Stadsradio Delft: 
De live-uitzendingen zijn iedere laatste dinsdag van de maand. 
*Het 1e Delftse Sportcongres op vrijdag 22 september 2017 in Museum Prinsenhof: 
De voorzitter meldt dat het een goed en informatief congres was. Er waren 3 uitstekende 
sprekers, er waren 72 deelnemers, ook met een landelijke en regionale achtergrond, 
alsmede uiteraard veel lokale mensen: sportwethouder De Prez en enkele ambtenaren, 
vertegenwoordigers van sportclubs, raadsleden en anderen namens politieke partijen, 
alsmede andere genodigden. Het centrale thema was de – op ons verzoek – nieuw 
ontwikkelde sportvisie van de Gemeente Delft. Gezien het succes van dit 1e Sportcongres 
komt er zeker een 2e Sportcongres, of in 2018 of in 2019. 
*Organiseren Sportgala in 2018: 
Aangegeven wordt dat het bestuur er over nadenkt om eind 2018 een Sportgala te 
organiseren voor met name de vrijwilligers in de Delftse sport. De organisatie van een 
dergelijk evenement wordt zonder twijfel wel een financiële uitdaging, dat is tegelijk ook de 
grootste te nemen hobbel om dit wel of niet te gaan doen.  
*Gemeenteraadsverkiezingen in 2018: 
In maart 2018 zullen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Het bestuur wil kort 
daarvoor (in februari of maart) een politiek sportforum organiseren om als sportbestuurders 
met de (kandidaat-)politici van gedachten te wisselen over het sportbeleid voor de komende 
raadsperiode. De nieuwe sportnota is dan zeer waarschijnlijk geheel voltooid en vastgesteld 
door het College van B&W en door de Gemeenteraad. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 12 juni 2017 
De notulen worden onder dankzegging aan de opstelster, Conny van der Lande, ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
5. Vaststellen notitie vacatiegelden 
De leden hebben het voorstel notitie “Toekenning vacatiegelden aan bestuursleden van de 
Sportraad van Delft” tevoren ontvangen. 
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De voorzitter geeft een toelichting op deze notitie. Bestuursleden van de Sportraad zijn 
onbetaalde vrijwilligers. Om te voorkomen dat door anderen, waaronder de Gemeente, een 
overmatig beroep op hen wordt gedaan om zich kosteloos in te zetten, is bedacht voor hun 
aanwezigheid vacatiegelden in rekening te brengen (30 euro per uur per persoon, met een 
maximum van 1500 euro per jaar). Dit moet als doel hebben dat er een rem wordt gezet op 
het feit dat in toenemende mate door anderen een beroep op hen wordt gedaan. 
De vacatiegelden komen uit de prestatiesubsidie die jaarlijks door het bestuur wordt 
aangevraagd en door de Gemeente wordt toegekend. Deze vacatiegelden zullen – na uw 
goedkeuring hedenavond – over 2017 in rekening worden gebracht. Over 2018 komt dan 
een afzonderlijke post op de begroting te staan. 
Onderdeel van dit voorstel is, de vacatiegelden aan ieder individueel bestuurslid uit te keren, 
dan wel aan een door hen zelf aan te wijzen goed doel. Dat goede doel kan lokaal of 
nationaal zijn, dit naar ieders volledig vrije keuze. De Gemeente Delft is in principe al 
akkoord met een dergelijke regeling. 
 
Pieter Kunz (Concordia) vraagt of het relevant is voor de bestuursleden om naar zoveel 
vergaderingen toe te gaan. 
*Wicher antwoordt dat het uiteraard om vergaderingen gaat die, al is het niet direct, zeker 
enig verband houden met het lokale sportbeleid, zoals over gezondheid en het JOGG-beleid. 
Zo houden wij als bestuursleden binding met de verschillende sport-aanpalende overleggen 
die in Delft worden gehouden. 
Rienk Bijlsma (DAS) stelt dat de bestuursleden ook een goede afweging kunnen maken naar 
welke vergaderingen zij echt toe zouden moeten, alleen naar die vergaderingen die over hun  
primaire taken gaan. 
*De voorzitter antwoordt, dat we die afweging uiteraard steeds al maken. De besprekingen 
inzake onze primaire taken vallen niet onder deze regeling, daar gaan we sowieso altijd al 
heen. Dit gaat over de bijkomende besprekingen waarvoor betaalde krachten uit de (semi)-
overheidssector ons uitnodigen en dan vervolgens ook vervolgtaken naar ons toe proberen 
te schuiven. 
Andre Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad) sluit hierbij aan en wijst op de 4e alinea in de 
voorliggende tekst, waar wordt aangegeven dat het in rekening brengen van vacatiegelden 
niet geldt voor het reguliere overleg met de Gemeente. Spreker vervolgt, dat de Gemeente 
het toegekende subsidiegeld voor die vergaderingen ook zelf aan een goed doel kan 
schenken. 
*Wicher zegt hierop, dat het overleg met de Gemeente inderdaad een primaire taak is, die 
uiteraard buiten de nu voorgestelde regeling blijft. Vervolgens vindt hij dat in deze regeling 
ieder individueel bestuurslid de hem/haar toekomende gelden aan een door hem/haar zelf te 
bepalen goed doel mag doen toe komen, daar gaat de Gemeente niet over. 
Geert Engels (Sectie Zwemmen) hinkt op twee gedachten: enerzijds wil je als Sportraad-
bestuur overal bij betrokken worden en dat is goed, maar anderzijds dienen onze 
bestuursleden het algemeen belang en dan zou je voor die besprekingen geen geld moeten 
vragen. 
Rienk Bijlsma (DAS) zegt principieel bezwaar te hebben tegen de voorgestelde regeling. Het 
geld komt uit de gemeentelijke subsidie en is bestemd voor de sport.  
Ries van Dam (dvv Delft) vraagt of de in deze besteedde uren inzichtelijk kunnen worden 
gemaakt? Wanneer expertise ingehuurd wordt dan kan er een factuur gestuurd worden. 
Leen v.d. Hooff (Excelsior) wijst er op dat in de begroting van 2018 de post vacatiegelden is 
opgenomen. Deze post zou er uit gehaald moeten worden als deze regeling nu niet wordt 
goed gekeurd. 
*De voorzitter antwoordt dat de in deze besteedde uren uiteraard in een overzicht 
beschikbaar zijn. Vervolgens bedankt hij de diverse vragenstellers voor hun vragen en 
opmerkingen in deze en meldt dat hij naar aanleiding daarvan de notitie c,q, dit voorstel nu 
terug neemt. Het bestuur zal zich intern beraden. In de Voorjaars-ALV komen we op deze 
notitie c.q. dit voorstel terug. 
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6. Vaststelling contributie en begroting 2018 
De leden hebben de prognose en de begroting 2017 en de begroting 2018 ontvangen. Guus 
Heemskerk geeft, als penningmeester, een toelichting op de cijfers: 
- De inkomsten zijn hetzelfde gebleven.  
- Er is iets meer subsidie aangevraagd bij de gemeente. 
- De uitgaven lopen gelijk aan de prognose 2017. 
Guus geeft aan dat in de begroting 2018 de vacatiegelden zijn opgenomen. Zoals zojuist 
opgemerkt door Leen vd Hooff moeten die er nu als zodanig uit worden gehaald, omdat het 
voorstel is terug genomen. De penningmeester stelt voor om dit zelfde bedrag als post 
onvoorzien op de begroting te zetten. 
De begroting 2018 wordt goedgekeurd met inachtneming van genoemde wijziging: het 
bedrag onder de post vacatiegelden komt als post onvoorzien op die begroting te staan. 
Ten slotte wordt door de aanwezigen ingestemd met het voorstel om de contributie voor 
2018 te handhaven op 0,10 euro per lid. 
 
De penningmeester verwijst vervolgens naar de eerdere aankondiging van de voorzitter, dat 
we wellicht eind 2018 een Vrijwilligersgala willen organiseren, maar dat kost veel geld. Er zal 
dus eerst goed gekeken worden of dit voor ons te financieren is, dan wel of ook anderen – 
zoals bijvoorbeeld de Gemeente – hier bij worden betrokken. We zullen uiteraard vooraf met 
een gedegen plan komen. 
Pieter Kunz (Concordia) vraagt zich af of de leden een Vrijwilligersgala willen. 
Rienk Bijlsma (DAS) vraagt wat het doel is van het organiseren van een dergelijke avond. 
*De voorzitter zegt dat het mogelijk organiseren van een dergelijk Gala hier nu wordt gemeld, 
zodat de leden kunnen reageren als ze dit absoluut niet zouden willen, als daar helemaal 
geen animo voor is. Maar dat lijkt niet het geval. Hij stelt vervolgens dat het Bestuur met een 
dergelijke avond de sportvrijwilligers in Delft in het zonnetje wil zetten, hen wil belonen en de 
onderlinge contacten wil bevorderen. 
 
7. Visie Sport en Bewegen vervolgtraject 
Wicher memoreert het gelopen traject.  
- Klankbordgroep: spreker bedankt de personen die vanuit de sportwereld zitting hebben 
gehad in de door ons in dit traject ingestelde Klankbordgroep. De nieuwe gemeentelijke 
sportvisie (‘Visie sport en bewegen 2017-2025’) is zo goed als klaar, althans ter verdere 
afhandeling en vaststelling bij het College van B&W en de Gemeenteraad. 
- Er zijn twee discussiebijeenkomsten met de clubs geweest, bovendien heeft dit onderwerp 
centraal gestaan op het 1e Delftse Sportcongres op vrijdag 22 september jl. 
- Er is regelmatig overleg geweest tussen het Bestuur, de ambtenaren en onderzoeksbureau 
Drijvers & Partners. 
- Het Bestuur heeft in zijn brief van 10 november jl. aan het College van B&W een 
uitgebreide reactie op het conceptrapport ‘Visie sport en bewegen 2017-2025’ doen 
toekomen. In die schriftelijk reactie staan een 11-tal opmerkingen: 8 specifieke passages en 
3 meer algemene opmerkingen. Geconcludeerd wordt, dat het Bestuur voorzichtig tevreden 
is met het voorliggende concept-rapport, maar dat het nog wel iets beter en concreter zou 
mogen.  
De voorzitter geeft aan dat met name de drie genoemde meer algemene punten van belang 
zijn: de relatie en afstemming met de omliggende regio, de relatie met de TU Delft, de rol van 
de Sportraad (Bestuur en clubs). Het wachten is nu op de reactie van B&W op genoemde 
brief en op de definitieve tekst van de nieuwe Sportnota. 
Patrick Adriaanse (Gemeente Delft) schetst – uitgenodigd door de voorzitter – het komende 
traject: eerst zal de nota worden vastgesteld in het College van B&W, daarna zal de nota 
naar de Gemeenteraad worden gestuurd ter verdere behandeling; dat zal waarschijnlijk 
december 2017 of januari 2018 worden, maar in ieder geval nog voor de komende 
Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.  
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Paul de Bree (sv DHL) vraagt of het Bestuur tijdens de behandeling van de Sportnota in de 
Raadscommissie gaat inspreken. 
*De voorzitter antwoordt dat dit wel de bedoeling is. 
 
Pieter Kunz (Concordia) vraagt of er al aan de daarna volgende Investeringsagenda wordt 
gewerkt. 
Paul de Bree (sv DHL) suggereert dat er voor de opstelling van de Investeringsagenda een 
extern bureau wordt ingeschakeld. Vervolgens vraagt hij of de Gemeente vooraf de 
beschikbare bedragen aan geeft  of geldt het  bedrag dat er uit komt. 
*Patrick Adriaanse (Gemeente Delft) antwoordt dat er op dit moment genoeg bouwstenen 
zijn om al te beginnen met die Investeringsagenda. Voor het eind van het jaar zal dit intern 
bij de Gemeente worden opgepakt, pas daarna ook extern in overleg met de Sportraad en de 
clubs, maar het hoe daarvan is nog niet bepaald. Maar het Sportraadbestuur en de clubs 
zullen uiteraard bij de Investeringsagenda worden betrokken. Er komt een onafhankelijk 
advies, via een extern bureau, en een doorberekening. Er is nog geen beschikbaar bedrag 
bekend, dat hangt af van het nieuwe College van B&W, dat na de verkiezingen gevormd 
moet worden. 
 
Ries van Dam (dvv Delft) vraagt zich af of eigenlijk alle plannen niet al gemaakt zijn, in 
onderling overleg vooraf, deels ook met de Gemeente, en dat dus eigenlijk alles al verdeeld 
is. Er is maar één Investeringsagenda en ook een eindig bedrag. 
*De voorzitter zegt er van uit te gaan, dat – zoals is afgesproken – eerst de Sportnota wordt 
vastgesteld en dat die de basis vormt voor de na de verkiezingen in onderling overleg vast te 
stellen Investeringsagenda. Er zouden daarmee dus op dit moment nog geen beslissingen 
genomen kunnen zijn. Het zal in overleg gaan, maar de politiek heeft zeker bij de verdeling 
van middelen het laatste woord. Het zou ook geen goede zaak zijn als de sportsector zelf de 
keuzes over het wel of niet toewijzen van investeringsprojecten zou moeten doen. 
Patrick Adriaanse (Gemeente Delft) ondersteunt het voorgaande, zegt dat er verschillende 
soorten vraagstukken zijn en dat de Gemeente cq ‘de politiek’ uiteindelijk keuzes moet 
maken. 
 
Pieter Kunz (Concordia) stelt dat in de KBG, zowel eerder bij de discussies over de 
bezuinigingen in de sport als ook nu bij het traject over de sportvisie, de leden op 
persoonlijke titel waren uitgenodigd, hetgeen hij geen goede zaak vond en vindt. Ook stelt hij 
dat er afspraken zijn gemaakt tussen het Bestuur en de Gemeente waar de clubs buiten zijn 
gehouden. 
*De voorzitter stelt dat het Bestuur alleen maar heeft geprobeerd om het proces (eerst 
bezuinigingen in de sport, daarna het op ons verzoek opstellen van een nieuwe 
gemeentelijke sportvisie) zo goed mogelijk te laten verlopen, waarbij met name de inbreng 
van de clubs – onder meer via de ALV’s, via speciale discussiebijeenkomsten en via de 
KBG’s – zo breed en zo goed mogelijk aan bod is gekomen. Er is zo veel mogelijk 
transparantie gegeven en we zijn altijd bereid om op alle vragen in te gaan. Het gaat dan ook 
niet aan om te doen alsof het Bestuur ‘gemene zaak’ met de Gemeente zou hebben 
gemaakt. Dat is zeker niet terecht. Bovendien: in de KBG’s konden niet alle clubs een plek 
krijgen, daarom konden mensen zich deels zelf aanmelden en zijn deels gevraagd, waarbij 
steeds zo goed mogelijk rekening is gehouden met een spreiding over de verschillende 
takken van sport, binnen-/buitensport, en ook over de verschillende sportlocaties in de stad. 
 
8. Buurtsportcoach 
Wicher geeft aan dat wij als Bestuur in de afgelopen jaren op allerlei gelegenheden 
gesproken hebben over en navraag gedaan hebben naar de buurtsportcoach, met steeds 
wisselende benamingen en taken. De clubs hadden hier dan ook terecht steeds vragen over. 
In de brief van het Bestuur van 17 december 2014 aan het College van B&W hebben wij 
laten doorklinken dat er op dat moment veel twijfels waren over het functioneren van het 
instituut ‘buurtsportcoach’, maar dat er wel hoop op verbetering was. 
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Er heeft later een evaluatie plaats gevonden waaruit naar voren kwam dat men vooral 
tevreden was over de taakinvulling. Over die evaluatie waren wij als Bestuur echter zeer 
ontevreden: dat was een haast klus, waar wij slechts zeer zijdelings bij betrokken waren en 
het aantal sportclubs dat aan die evaluatie heeft mee gedaan zeer beperkt was. De waarde 
van die evaluatie was in feite dan ook nihil. 
De voorzitter geeft aan dat wij als Bestuur de discussie over het verleden nu willen afsluiten. 
We (enerzijds Sportraadbestuur en de clubs, anderzijds Gemeente en SEH etc.) worden dat 
nooit meer met elkaar eens, hoe lang we het er met elkaar ook nog over gaan hebben.  
Daarom willen we daar nu een punt achter zetten en nu naar de toekomst kijken. Daartoe 
zijn Marcella Deters en Tim Heemskerk uitgenodigd voor een presentatie namens de 
clubsterorganisatie “Delft voor Elkaar” (DvE), waar onder meer SEH (met een nieuwe naam)  
onderdeel van uitmaakt. Dat is het volgende agendapunt.  
 
9. Presentatie “Delft voor Elkaar” 
Wicher zegt, dat aanleiding voor de nu volgende presentatie is, dat voor het Bestuur en de 
clubs niet duidelijk was en is waar “Delft voor Elkaar” (DvE) voor staat. Aan de hand van een 
aantal sheets zullen Patrick Adriaanse (Gemeente Delft), Marcella Deters en Tim Heemskerk 
(beiden DvE) proberen hierin duidelijkheid te verschaffen. De sheets zullen achteraf per 
email ter beschikking worden gesteld. 
Patrick Adriaanse (Gemeente Delft) behandelt de volgende onderdelen: 
- Prestatiedenken en opdracht Gezond en Wel 
- De doelen zoals vanuit de Gemeente geformuleerd (samenwerking op basis van filosofie 
van prestatiedenken) 
Marcella Deters (DvE) behandelt: 
- Organisatie Delft voor Elkaar 
- Hoofdpartners, informele zorgpartners en samenwerkingspartners 
- Opdracht Delft voor Elkaar 2017-2018: Prestatievelden 
- 10 thema’s, waaronder: levenslang sporten, tegengaan van eenzaamheid, gezonde leefstijl 
en onbeperkt sporten.  
- Doelstellingen: De sociale basis van de sportinfrastructuur verbeteren, Vitaliseren en 
versterken van de organisatiekracht van sportverenigingen, de maatschappelijke rol van 
sportverengingen en inzet vrijwilligers. 
Tim Heemskerk (DvE) behandelt het ondersteuningsaanbod van Delft voor Elkaar, te 
onderscheiden in drie aandachtsgebieden, te weten: 
1: Het bieden van basisondersteuning  
2: Vitaliseren van sportverenigingen 
3: Sociaalmaatschappelijke rol en impact (Doel: Kwetsbare doelgroepen aan het sporten te 
krijgen). 
Tim geeft aan dat slechts een beperkt aantal uren voor de verenigingen beschikbaar is. Naar 
aanleiding van input vanuit de vereniging zal worden gekeken met welke onderwerpen aan 
de slag zal worden gegaan. 
 
Dik Schreuders (DHC; Secretaris Sectie Voetbal) merkt op dat in de presentatie wordt 
gesteld dat men de relatie met de sportclubs erg belangrijk vindt, maar spreker vindt het dan 
wel erg vreemd dat men pas nu – in het 3e van de voorlopig 4 jarige periode van het contract 
van DvE met de Gemeente – naar de clubs toe komt met deze uitleg en met de vraag om 
samenwerking. Dat is dan wel een beetje erg laat.  
*Marcella antwoordt dat DvE al eerder naar de clubs toe wilde komen, maar dat het 
Sportraadbestuur het heeft uitgesteld tot de Najaars-ALV van hedenavond. 
*Wicher stelt hierop dat dit een ongepaste reactie is van Marcella, aangezien ook zij weet dat 
er voor deze DvE-presentatie oorspronkelijk een aparte Themabijeenkomst gepland stond op 
16 oktober jl., dus slechts enkele weken eerder. Aangezien toen de voorbereidingstijd erg 
krap werd en omdat we verwachtten slechts een beperkte opkomst voor een dergelijke 
aparte Themabijeenkomst te krijgen, hebben we in onderling overleg besloten deze 
presentatie hedenavond – op de Najaars-ALV – te laten houden. Dan moet DvE nu niet de 
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late komst naar de clubs op het Sportraadbestuur af schuiven: het gaat immers niet om die 
paar weken later, maar om enige jaren te laat. De voorzitter bepleit vervolgens het 
veelvuldiger en tijdiger betrekken van de Delftse sportclubs bij de plannen en activiteiten van 
DvE. 
 
Rienk Bijlsma (DAS): Er is nu meer sportaanbod dan voorheen. Is in dit kader onderzocht of 
de drempels voor participatie lager zijn geworden? Drempels kunnen o.a. zijn een te hoge 
contributie, er kan een (tijdelijke) ledenstop zijn. 
*Marcella antwoordt dat dit niet duidelijk is geworden. Het doel is om vanuit een specifieke 
problematiek te gaan participeren. 
Pieter Kunz (Concordia): stelt twee dingen aan de orde: 1) Op de sheets staat bij Prestaties 
Sport en Bewegen: 20% van de contacten voelt zich beter na regelmatig bewegen. Is dit niet 
wat weinig? 2) Wanneer je als vereniging ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid wilt 
nemen vraagt dat veel inzet en een hoge mate van professionaliteit.  
Is er budget vanuit de gemeente beschikbaar om hierin ondersteuning te krijgen?  
*Marcella antwoordt: 1) dat altijd geprobeerd wordt meer te bereiken, maar 20% is de 
doelstelling van de gemeente; 2) dat verenigingen eerst aan de slag kunnen gaan en in een 
later stadium kan deze vraag dan worden gesteld.  
 
De voorzitter sluit dit Agendapunt vervolgens af onder dankzegging voor ieders inbreng in 
deze. 
 
10. Rondvraag   
Pieter Kunz (Concordia) stelt dat zijn vereniging meegedaan heeft aan de Albert Heijn (AH) 
sportactie rondom de Nationale Sportweek. Via het sparen van zegeltjes kon via de website 
kennis worden gemaakt met verenigingen en zo heeft Concordia 220 belangstellenden op 
bezoek gehad. Volgend jaar zal de actie herhaald worden. 
Leen v.d. Hooff (Excelsior) vraagt of het mogelijk is om de ALV vergaderingen voortaan om 
20.00 uur te laten starten in plaats van om 20.30 uur.  
*De voorzitter antwoordt dat dit meegenomen zal worden, maar dat we waarschijnlijk aan dit 
verzoek zullen gaan voldoen. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering, Hij bedankt DVC voor de geboden 
gastvrijheid en de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij nodigt iedereen uit voor een 
hapje en een drankje. Ten slotte wenst hij allen alvast een goed uiteinde van het jaar, fijne 
feestdagen en een goede jaarwisseling. 
 
 
 
 


