VERSLAG ALV – Locatie DVC – maandag 23 april 2018
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft:
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Martin Bronmeijer,
Marina La Vos, Jaap Meijer (bestuursleden)
Overige aanwezigen:
André Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), Djurre Tacoma (BRC de Buitenhof), Simon van
Dijk (Budo Gouweleeuw), Peter van Mulbregt (Budo Gouweleeuw), Pieter Kunz (Concordia), Cathy
Wolbers (d’Elft), Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie Voetbal), Dick v.d. Boon (DHL), Paul de
Bree (DHL), Cees van Velzen (DTB), Leen v.d. Hooff (Excelsior), Wessel Pil (Hudito), Victor
Brouwer (Hudito), Paul Koogje (Midi), Jan v.d. Mespel (Phoenix), Piet Makkes (Redeoss), Wim
Plomp (Redeoss), Geert Engels (voorzitter Sectie Zwemmen; oud-voorzitter Sportraad), Martin
Nooij, (SEP), Patrick Adriaanse (Gemeente Delft), Jos Brouwer (Gemeente Delft), Wim Hamelink
(SP), Nick den Hollander (PvdA), Sjors Grasman (Delft voor Elkaar) en Peter Grootscholten
(kandidaat Bestuur Sportraad van Delft)
Genodigden (agendapunt 11):
Leontine Heisen (Villa Joep), Joline van Lier (GGD)
Notulist:
Dik Schreuders
Afwezigen met bericht van verhindering:
Pieter van Veen (voorzitter Sectie Voetbal), Ad Laene (penningmeester Sectie Zwemmen), Frans
Mokveld (secretaris Sectie Zwemmen), Sjaak Lispet (penningmeester Sectie Voetbal/Full Speed),
BC Gisolf, Fortuna

1.Opening
Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad) opent om 20.05 uur de vergadering, waarvan op verzoek
van Leen v.d. Hooff (gedaan tijdens de vorige vergadering) het aanvangstijdstip een half uur is
vervroegd, maar kennelijk heeft niet iedereen zich dat herinnerd dan wel op de uitnodiging gezien.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de oud-voorzitters van de
Sportraad, Geert Engels en André Groenewegen. Hij bedankt gastheer DVC voor haar
gastvrijheid. Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezigen om staande 1 minuut stilte voor
degenen die ons in het afgelopen half jaar zijn ontvallen.
2. Vaststellen agenda
Op verzoek van Leen v.d. Hooff (Excelsior) wordt ermee ingestemd om agendapunt 10
Vacatiegelden te behandelen voor agendapunt 6 Jaarrekening, dit vanwege de financiële
consequenties van het te nemen besluit. Voor het overige blijft de agenda ongewijzigd.
3. Mededelingen bestuur
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De voorzitter meldt dat er afmeldingen zijn van de individuele personen Pieter van Veen (Vitesse
Delft / voorzitter Sectie Voetbal), Ad Laene (penningmeester Sectie Zwemmen), Sjaak Lispet
(penningmeester Sectie Voetbal/Full Speed) en Frans Mokveld (secretaris Sectie Zwemmen),
alsmede van de verenigingen BC Gisolf en Fortuna.
Voorzitter Wicher Schreuders meldt verheugd te zijn dat hier vanavond bij agendapunt 9 een
nieuw kandidaat-bestuurslid gepresenteerd kan gaan worden.
Voorts heeft de voorzitter de volgende mededelingen.
Nationale Sportweek in Delft in 2018.
Tijdens de Nationale Sportweek (een initiatief van NOC*NSF) – dit jaar van 15 t/m 29 september
a.s. – gaat het er om sporten en bewegen te promoten. Wij willen daartoe in die periode
activiteiten bij de sportclubs zelf promoten op door de clubs aan te geven dagen/tijden door een
nog nader te bepalen leeftijdsgroep. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor met name de oudste twee
groepen van de basisscholen. Er kan kennis worden gemaakt met een sport naar keuze door mee
te trainen; zoals vroeger met ‘de brede school’. Er komt binnen kort een oproep vanuit het
Sportraadbestuur. Vervolgens dienen de clubs die hier iets voor voelen zich bij ons aan te melden,
zodat we weten of er voldoende animo bij de clubs bestaat. Zo ja, dan spelen wij een
coördinerende rol en regelen ook enige PR.
Het 2e Delftse Sportcongres.
Na het grote succes van de 1e editie, die op vrijdagmiddag 22 september 2017 plaats vond in
Museum Prinsenhof, komt die 2e editie er zeker. Wij als Bestuur zullen zorg dragen met een
passend en interessant programma. De datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de
bestuursleden, de sprekers en de locatie. Het streven is komend najaar. We denken op dit
moment aan 2 of 3 sprekers, aanwezigheid van onze leden (vertegenwoordigers van de Delftse
sportclubs), de burgemeester en/of sportwethouder, gemeenteraadsleden, ambtenaren,
deskundigen op een aantal relevante gebieden (van sportbonden, e.d.), persvertegenwoordigers.
Overleg Sportraad-bestuur en Delft voor Elkaar.
Zoals u allen weet, hebben we in Delft te maken met diverse organisaties die zich ook met sport
bezig houden, met name onder de paraplu van Delft voor Elkaar. Organisaties die deels aan
elkaar hangen, waarvan de naam wel eens wijzigt. Bos en bomen, zoals ik een jaar geleden hier
zei. Er is inmiddels een driemaandelijks overleg gestart tussen een delegatie van het Sportraadbestuur enerzijds en een vertegenwoordiging van Delft voor Elkaar anderzijds. We hopen dat dit
op enige termijn effectief zal zijn.
Vrijwilligersgala.
Het Sportraad-bestuur is zich nog aan het beraden over het eventueel op enig moment te
organiseren Vrijwilligersgala om daarmee vrijwilligers bij de Delftse sportclubs te eren.
Sportpolitiek Forum.
Op maandag 5 maart jl. vond het door ons georganiseerde en goed bezochte Sportpolitieke Forum
plaats. Sport was toen voor alle aanwezige politici erg belangrijk en stond hoog op hun
prioriteitenlijst; er moest heel veel positiefs gebeuren richting de sport, juist ook via en met de
georganiseerde sport. Dat was voor de verkiezingen. Op woensdag 21 maart was het dan
Verkiezingsdag. Wij zijn nu net als u in afwachting van de resultaten van de onderhandelingen
over de samenstelling van het nieuwe College van B&W, alsmede van het nieuwe
Collegeprogramma. We hopen dat sport nu – na de verkiezingen – nog steeds zo belangrijk is.
Zodra er witte rook is, zullen we in overleg treden met de nieuwe wethouder die sport in zijn of
haar portefeuille krijgt. Een rondje langs de sportaccommodaties staat op de rol.
4. Vaststelling verslag ALV dd. 20 november 2017
Wessel Pil (Hudito) merkt op dat zijn naam onjuist staat vermeld bij de aanwezigen van de vorige
vergadering. De voorzitter zegt dat dit via het verslag van deze ALV zal worden hersteld.
Verder zijn er geen vragen en/of opmerkingen betreffende het verslag. Dit is daarmee, met
inachtneming van de gemaakte opmerking, en onder dankzegging aan de opstelster Conny van
der Lande, vastgesteld.
De voorzitter zegt dat dit het laatste verslag was dat is gemaakt met de ondersteuning van
notuliste Conny van der Lande. Zij is er op eigen verzoek mee gestopt. Wij gaan de verslaglegging
nu in eigen beheer doen, vanavond mede met ondersteuning van Dik Schreuders.
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5. Jaarverslag 2017
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende het Jaarverslag 2017, waarmee dit is
vastgesteld.
10. Bespreken en vaststellen notitie vacatiegelden
Voorzitter Wicher Schreuders geeft aan dat een eerdere versie van deze notitie op de NajaarsALV van 20 november jl. is besproken. Op basis van het toen naar voren gebrachte commentaar
heeft de voorzitter die notitie toen terug genomen. Binnen het bestuur hebben we een en ander
aangepast in lijn met uw opmerkingen en vandaar de nu voorliggende bijgestelde versie. De
discussie hebben we een half jaar geleden al gedaan, dus die hoeven we niet opnieuw te doen.
Het gaat op jaarbasis in totaal om een bedrag tussen de 1500 en 2000 euro. De bestemming van
de gelden gaat in het nu voorliggende voorstel naar een interne reservering voor een nader te
bepalen specifiek sportproject in Delft.
De vraag is of de aanwezigen nu akkoord gaan met de nu voorliggende versie. Er blijkt geen
behoefte aan discussie en er zijn geen vragen/opmerkingen. Daarmee wordt direct overgegaan tot
stemming.
Er is één tegenstem (Pieter Kunz, Concordia), er zijn geen onthoudingen en alle overigen zijn
voor, waarmee dit voorstel is aangenomen.
6. Jaarrekening 2017
Secretaris/penningmeester Guus Heemskerk verwijst naar de stukken en heeft hier verder niets op
toe te lichten.
Paul de Bree (DHL) wijst op het inmiddels aanzienlijke bedrag op de balans, waarbij hij vraagt of
de gemeente Delft daar geen opmerkingen over maakt.
De penningmeester geeft aan dat de gemeente n.a.v. dat eigen vermogen nog nimmer specifieke
opmerkingen heeft gemakt bij onze jaarlijkse subsidie aanvraag.
Voorzitter Wicher Schreuders zegt voorstellen voor goede plannen voor bestedingen tegemoet te
zien.
Verder zijn er geen vragen en/of opmerkingen betreffende de Jaarrekening en daarmee is dit –
onder voorbehoud van het zo dadelijk volgende agendapunt 7 (verslag kascommissie) - hiermee
vastgesteld.
7. Verslag van de kascommissie mbt de Jaarrekening 2017
De voorzitter zegt dat de Kascommissie bestaat uit Victor Brouwer, Jurgen van Dorp en Piet
Makkes. Spreker verwijst naar hun verklaring, te vinden op de laatste bladzijde van de
Jaarrekening. Piet Makkes geeft desgevraagd een korte toelichting, waar men akkoord gaat en
voorstelt om het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen stemmen hier unaniem mee in. De
voorzitter stelt, dat hiermee punt 6 (de Jaarrekening) dan ook definitief akkoord en afgehandeld is.
8. Verkiezing van de kascommissie
De voorzitter stelt dat hier uittredend volgens rooster is Piet Makkes (Redeoss). Het eerder
aangezochte reservelid Frans Legerstee (Vitesse Delft) is vanwege verhuizing niet meer
beschikbaar. Voorstel van het Sportraad-bestuur is om als nieuw lid te benoemen Cathy Wolbers
(d’Elft), waarbij er nu geen nieuw reservelid wordt benoemd. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
9. Verkiezing en herbenoeming bestuursleden
De voorzitter zegt dat Martin Bronmeijer (lid) en Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester)
volgens rooster aftredend zijn en beiden stellen zich herbenoembaar. Voorts wordt Peter
Grootscholten door het bestuur als kandidaat-bestuurslid voorgesteld. Peter Grootscholten stelt
zich kort even voor: hij is in het verleden onder meer enige jaren voorzitter geweest van dvv Delft,
hij was lid van de Delftse Activiteitencommissie (Vak D; overkoepelende commissie Delfts
jeugdvoetbal) en hij is al vele jaren werkzaam in het onderwijs. Sinds dit schooljaar is hij directeur
van een basisschool in Delft, waarmee hij ook de verbinding kan leggen tussen de georganiseerde
sport en het onderwijs.
3

Zonder verdere vragen en/of opmerkingen wordt ingestemd met de bovengenoemde
herbenoemingen en benoeming.
Voorzitter Wicher Schreuders zegt hier uiteraard verheugd mee te zijn, maar de noodzaak om
nieuwe en geschikte bestuursleden te werven, die blijft. Ook Peter Grootscholten komt uit het
voetbal, zoals ook 80% van de reeds zittende bestuursleden. Met name andere takken van sport
moeten opstaan. De voorzitter wijst op de navolgende zittingstermijnen.
Jaap Meijer (vanaf 2014 – 2016) – tot 2019 en dan?
Wicher Schreuders (vanaf 2008 – 2011 – 2014 – 2017) – tot 2020: onherroepelijk aftredend:
zit dan aan de maximale zittingsduur in het SR-Bestuur van 12 jaar (conform de Statuten)
Marina La Vos (vanaf 2014 – 2017) – tot 2020 en dan?
Guus Heemskerk (vanaf 2014) – tot 2021 – wil dan stoppen
Martin Bronmeijer (vanaf 2014) – tot 2021 – wil dan stoppen
Peter Grootscholten (vanaf 2018) – tot 2021 en dan?
Dit maakt duidelijk dat we op zoek blijven naar geschikte bestuursleden, met name uit andere
takken van sport dan voetbal.
11. Presentaties door: Leontine Heisen “Villa Joep” en Joline van Lier (GGD) “Op weg naar
een rookvrije generatie”
Voor beide presentaties wordt verwezen naar de website van de Sportraad Delft, waar de beide
presentaties te vinden zullen zijn.
Naar aanleiding van de presentatie inzake “een rookvrije generatie” meldt Leen v.d. Hooff
(Excelsior) dat op sportpark Biesland al een dergelijk initiatief in gang is gezet. Pieter Kunz
(Concordia) zegt dat bij Concordia een werkgroep hiermee bezig is en dat dit in oktober 2018 bij
de ALV in gang gezet zal gaan worden. Ook DHL en Hudito geven aan hiermee aan de slag te
gaan.
12. Voortgang Visie Nota Sport en bewegen 2017 - 2025 en Investeringsagenda
Wicher Schreuders zegt dat de nieuwe zelfstandige Sportnota, met daarin de gemeentelijke visie
op het sportbeleid, op ons verzoek – zoals verwoord in onze ALV van augustus 2016 – en met ook
inbreng vanuit het Sportraadbestuur, de Klankbordgroep en de individuele clubs tot stand is
gekomen. Uiteindelijk is deze nota pas op 8 maart jl. door de Gemeenteraad definitief vast gesteld.
De definitieve versie zal binnenkort beschikbaar komen.
Op 10 november 2017 heeft het SR-bestuur per brief een uitvoerige reactie op een conceptversie
van die nota ingediend bij B&W, waarop namens B&W is gereageerd per brief van 12 januari
2018. Op basis van onze opmerkingen zijn er vervolgens nog de nodige aanpassingen
aangebracht in de eindversie.
Voor de op te stellen Investeringsagenda zijn twee eerdere ‘bouwstenen’ van wezenlijk belang: het
‘Sportaccommodatieplan 2016’ en de ‘Visie Nota Sport en Bewegen 2017-2025’ (2018). De
geconstateerde en erkende ontstane achterstanden in de sportsector in Delft moeten worden goed
gemaakt, en meer dan dat. Evenals bij die genoemde nota’s is er een belangrijke rol voor het
externe bureau Drijver & Partners (D&P), met name middels de ons inmiddels wel bekende Rob
de Vries van dat bureau. Anders dan in die eerdere trajecten heeft het Sportraadbestuur nu niet
inhoudelijk een rol, maar slechts een rol als bewaker van het proces. Immers, uw Bestuur maakt in
deze geen keuze over de aan de diverse projecten toe te wijzen middelen. Die keuze is aan de
politiek. Om diezelfde reden wordt er nu ook geen Klankbordgroep ingesteld.
De voorzitter heeft aan Patrick Adriaanse (Gemeente) gevraagd om het betreffende proces inzake
de Investeringsagenda hier nu kort toe te lichten.
Patrick Adriaanse (Gemeente Delft) geeft aan dat de Sportraad-voorzitter het proces zojuist
correct heeft geschetst. De formele opdracht betreffende de Investeringsagenda is recent gegeven
aan Drijver & Partners. Naar aanleiding van het verzoek vanuit de Raad bij de Nota Sportvisie
worden nu criteria opgesteld ten behoeve van de Investeringsagenda. De criteria worden dan
vastgesteld door college en Raad, waarna deze openbaar worden en richting Sportraad en
verenigingen gaan. Het Investeringsfonds (Fonds 2040) omvat 75 mln. Met criteria voor de sport
en vervolgens ook sportspecifiek. Een ander is gebaseerd op diverse gesprekken en contacten uit
de afgelopen jaren, aldus Patrick Adriaanse. Op enig moment kunnen ideeën en plannen worden
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ingediend, het hoeven geen dichtgetimmerde voorstelen te zijn. Maar plannen om alleen
bijvoorbeeld achterstallig onderhoud van je eigen clubaccommodatie hier in te brengen, dat is niet
de bedoeling en zullen geen of weinig kans maken. Die zullen laag op de lijst komen. Op basis van
alle ingediende voorstellen zal uiteindelijk de Gemeenteraad een keuze maken.
Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie Voetbal) vraagt zich af hoeveel van het totaal budget van
75 mln. beschikbaar is voor de sport, is dat vooraf geoormerkt? Als het volgens spreker onjuiste
plan om het historische Prinsenhof voor 40 mln. euro te vernielen doorgang zal vinden – laat de
Gemeenteraad dat alsjeblieft niet doen, aldus spreker – dan blijft er wel heel weinig over voor
andere planen en dus ook voor sport. En geconstateerd hebbende dat de sport al zo achterloopt,
is er meer nodig. Voorts vraagt dezelfde spreker naar de voortgang en aan welke termijnen
gedacht kan worden. Het loopt al zo lang en dadelijk komt er een nieuw college en een nieuwe
wethouder, hetgeen weer vertragend werkt.
Patrick Adriaanse zegt dat het klopt dat sport een onderdeel omvat van het totaal van 75 mln.,
waar ook wel andere geldstromen aan gekoppeld moeten worden. Verder wordt gevraagd om
cofinanciering, hetgeen bij sportverenigingen niet of beperkt aan de orde zal zijn. De planning is
zomer/2e helft 2018, dus kort na het aantreden van het nieuwe college.
Paul de Bree (DHL) constateert dat de gemeente Delft dus niet investeert in verenigingsaccommodaties, waar dit in bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam wel het geval is en in behoorlijke
mate ook.
Patrick Adriaanse zegt dat in Delft sprake is van accommodaties die eigendom zijn van de
sportverenigingen (of van daaraan gelieerde stichtingen), waar deze in Den Haag eigendom zijn
van de gemeente. Delftse verenigingen moeten die accommodaties daarom zelf onderhouden. De
gemeente geeft slechts een gemeentegarantie voor een lager rentepercentage.
13. Rondvraag
Djurre Tacoma (BRC de Buitenhof) vraagt of er iets is te zegen omtrent de AVG, de
privacywetgeving die eind mei a.s. van kracht wordt.
Voorzitter Wicher Schreuders zegt dat er in Delft een algemene bijeenkomst wordt gehouden –
ook voor sportverenigingen – morgen, dinsdag 23 april a.s., maar deze is al enige tijd volgeboekt.
Ook de KNVB – en mogelijk ook meer sportbonden – organiseren bijeenkomsten.
Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie Voetbal) zegt dat de KNVB vooralsnog verwijst naar
landelijke (maar niet-specifieke KNVB-) bijeenkomsten van 2 uur die overdag tijdens werktijd
plaatsvinden en per persoon bijna 200 kosten. Vooralsnog kan men aan de slag met een
stappenplan.
Wim Hamelink (SP) meldt hier nu aanwezig te zijn, als vervolg op het Sportpolitieke Forum van
enige weken geleden. Hij roept de sportverenigingen op om andersom ook de politiek te
benaderen en op te zoeken. Spreker zegt hier niet elke keer te kunnen zijn.
Voorzitter Wicher Schreuders zegt dat die oproep duidelijk is. Hij heeft geconstateerd dat ook Nick
den Hollander (PvdA) aanwezig is. De voorzitter bedankt beide heren aanwezige politici voor hun
aanwezigheid en zegt dat men hier bij de tweemaal per jaar plaatsvindende ALV’s – en eventueel
overige bijeenkomsten - uiteraard altijd welkom is.
14. Sluiting
Om 21.50 uur kan voorzitter Wicher Schreuders, onder dankzegging voor ieders inbreng en
aanwezigheid, de vergadering beëindigen.
Dik Schreuders / 6 mei 2018
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