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Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft 

                           Delft, 15 april 2019 

 
Aan de bestuurders van de Delftse sportverenigingen en verdere belangstellenden. 

 
Geachte lezer(es), 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van 
Delft op maandag 29 april 2019. 
  
Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging DVC, 
Sportpark Brasserskade (Brasserskade 238 te Delft). 
 
Aanvang vergadering: 20:00 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening  
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen bestuur 
4. Vaststelling verslag ALV dd. 3 december 2018 
5. Jaarverslag 2018 
6. Jaarrekening 2018 
7. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2018 
8. Verkiezing van de kascommissie: Uittredend volgens rooster: Jurgen van Dorp 

(dsv Full Speed). Voorstel om Peter van Mulbregt (BUDO Gouweleeuw) te 
benoemen als lid 

9. Verkiezing bestuursleden. Jaap Meijer (lid) is volgens rooster aftredend en 
stelt zich niet herkiesbaar. Dennis Geurts en Cees van Velzen worden als 
kandidaat bestuurslid door het bestuur voorgesteld -zie toelichting- 

10. Presentatie door Christiaan Both van Team:Fit (onderdeel van JOGG) 
11. Stand van zaken Uitvoeringnota Sport en Bewegen en Investeringsagenda 

door wethouder Karin Schrederhof 
12. Rondvraag 
13. Sluiting vergadering 
 
Na afloop is er gelegenheid voor een samen zijn met een hapje en een drankje. 
 
Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op 
maandag 29 april 2019 bij de voetbalvereniging DVC. 
 
Namens het bestuur, 
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Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft 

Wicher Schreuders, voorzitter 
Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester 
 
 
 
Bijlage: Verslag ALV dd. 3 december 2018 
     Jaarverslag 2018 
  Jaarrekening 2018 
 
 
Dennis Geurts is 50 jaar oud, getrouwd, met drie sportende kinderen; Dennis is 
werkzaam als docent bewegingsonderwijs op het Christelijk Lyceum Delft. Daarnaast 
is hij eigenaar van Movella, een organisatie die techniektrainingen verzorgd in 
hockey-, voetbal- en lopen. Daarnaast is Movella actief in het korfbal. Movella 
ondersteunt clubs met trainingen en trainers bij hockey- en voetbalverenigingen. Hij 
heeft zelf 12 jaar gevoetbald in het eerste elftal van Vitesse Delft; Dennis wil nu ook 
wel op een andere manier in de sport actief zijn; gezien zijn achtergrond en ervaring 
kan hij de verbinding zijn tussen de sportclubs en de scholen.    

Cees van Velzen, inmiddels 67 jaar, is van origine een volleyballer. Hij zat in de 
technische commissie van zijn volleybalclub, was daar bestuurslid en was uit die 
hoedanigheid ook betrokken bij de bouw van Sporthal Kerkpolder. Later is Cees zich 
meer op andere sporten gaan richten: golf, bridge en tennis. Hij was onder meer 
voorzitter van DTB (tennis) en is momenteel voorzitter van Bridgeclub De Gaech. Hij 
is onder meer betrokken bij het ontwikkelen van een gezamenlijk onderdak voor de 
denksporters. Hij denkt met zijn achtergrond vanuit vooral zaal- en denksporten een 
aanvulling op het huidige Sportraadbestuur te kunnen zijn. Daarnaast is hij voorzitter 
van de Begeleidingscommissie van het Instituut Sociaal Raadslieden, dat binnen de 
gemeente een vangnetfunctie vervult voor mensen die tussen wal en schip dreigen 
te vallen. Hij is van huis uit zowel orthopedagoog als organisatie- en 
veranderkundige en heeft in zijn werkende leven zowel als zelfstandige maar ook in 
dienstverband een groot aantal projectmanagement- en directiefuncties vervuld in 
diverse sectoren. Hij wil zich vooral richten op de vraag hoe sport en meer in het 
bijzonder sportverenigingen een rol kunnen spelen in het (meehelpen) oplossen van 
problemen in het sociale domein. 

   


