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Verslag Najaars ALV - Sportraad van Delft - Locatie Vitesse Delft - maandag 3 december 
2018 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft 
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Martin Bronmeijer, 
Peter Grootscholten, Jaap Meijer (bestuursleden) 
 
Overige aanwezigen: 
Geert Engels (oud-voorzitter Sportraad), André Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), Frans 
Mokveld (oud-secretaris Sectie Zwemmen), Piet van Drongelen (BC Delft), Stefan Lampaert 
(Buitensport Delft), Pieter Kunz (Concordia), Rinus Kroon (Concordia golf), Dik Schreuders (DHC; 
secretaris Sectie Voetbal), Paul de Bree (DHL), Robert Overgaag (DHL), Cees van Velzen (DTB / 
de Gaech), Leen vd Hooff (Excelsior), Wim Makaske (Fortuna), Sjaak Lispet (Full Speed; 
penningmeester Sectie Voetbal), Peter Bommelé (Gisolf), Wessel Pil (Hudito), Kees Debie 
(Phoenix), Wim Pomp (Redeoss), Ron de Goeij (RC Delft), Ed Kanters (Ring Pass), Sjaak 
Niemeijer (Schermvereniging Prometeus), Martin Nooij (Sep), Patricia Hessing (Sparta), Pieter van 
Veen (Vitesse Delft; voorzitter Sectie Voetbal), Patrick Adriaanse (gemeente Delft), Paula Boom 
(gemeente Delft), Jos Brouwer (gemeente Delft), Wim Hamelink (SP), Malou Janssen (PvdA) 
 
Genodigden: 
Karin Schrederhof (wethouder), Karin Blankenstein  
 
Notulist: 
Dik Schreuders 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Marina La Vos (Bestuur Sportraad),  Ad Laene (oud-penningmeester Sectie Zwemmen), Twan de 
Nijs (Stip), KC Delft en MIDI 
 
1. Opening 
Om 20.05 uur opent voorzitter Wicher Schreuders de vergadering. Een speciaal welkom voor de 
oud-voorzitters van de Sportraad Geert Engels en André Groenewegen, wethouder Sportzaken 
Karin Schrederhof, de gemeenteambtenaren Patrick Adriaanse, Paula Boom en Jos Brouwer en 
als genodigde Karin Blankenstein. 
De voorzitter wijst op de per email verzonden uitnodiging en agenda en de bijbehorende bijlagen.  
Vervolgens bedankt hij gastheer Vitesse Delft voor haar gastvrijheid.  
Aansluitend vraagt de voorzitter staande 1 minuut stilte voor degenen die ons in het afgelopen half 
jaar zijn ontvallen. 
 
2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de agenda, die dan ook als zodanig wordt 
vastgesteld.  
 
3. Mededelingen bestuur 
Voorzitter Wicher Schreuders meldt enige afmeldingen (zie hierboven).  
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De voorzitter zegt dat na de uitbreiding van het Bestuur in de Voorjaars-ALV middels Peter 
Grootscholten, het Sportraad-bestuur momenteel weer in contact is met een kandidaat-bestuurslid, 
waarbij gemikt wordt op de eerstkomende Voorjaars-ALV. Uitbreiding is gewenst met capabele 
mensen met een eigen netwerk, eigen expertise en liefst ook afkomstig uit een andere sport dan 
voetbal, aangezien 5 van de huidige 6 bestuursleden uit de voetbalwereld komen.  
Voorts heeft de voorzitter de volgende mededelingen. 
Cursussen / themabijeenkomsten. De belangstelling bij de georganiseerde cursussen en 
themabijeenkomsten was vrij goed, met name te noemen de AVG- en de BTW bijeenkomsten.  
Sportraad in de media. De Sportraad is breeduit in de pers geweest en er komt einde van het jaar 
nog één editie van Sport en Meer in Delft op Zondag, waarmee het aantal dan komt op vier keer in 
2018. Daarnaast nog diverse ‘losse’ publicaties in Delft op Zondag, Delftse Post en Algemeen 
Dagblad / editie Delft, naast de maandelijkse uitzending van het Sportcafé op Stadsradio Delft. 
Ten slotte is er ook nog te noemen een doorlopende professionele commercial op Stadsradio 
Delft, waar aandacht wordt gevraagd voor de Spotraad Delft. 
Nationale Sportweek in Delft in 2018. Het Sportraad-bestuur heeft gestimuleerd dat Delftse clubs 
mee zouden doen aan de Nationale Sportweek in de 2e helft van september. Hiertoe hebben zich 
13 clubs aangemeld bij het Bestuur. Hopelijk is dit voor de deelnemende verenigingen een succes 
geweest qua deelnemers en vervolgens ook in de aanmelding van nieuwe leden. 
Het 2e Delftse Sportcongres. Na het grote succes van de 1e editie, die op vrijdagmiddag 22 
september 2017 plaats vond in Museum Prinsenhof, vond op dezelfde locatie op vrijdagmiddag 12 
oktober jl. het 2e Delftse Sportcongres plaats. Het thema was de (on)mogelijkheden van integratie 
en sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen door en in de sportwereld. Er waren 
daartoe een drietal inleiders, te weten Agnes Elling van het landelijk gerenommeerde 
onderzoeksbureau op sportgebied het Mulier Instituut, Sjors Brouwer van de grootste landelijke 
sportbond de KNVB en Ali Karatas vanuit de praktijk van een sportclub in een wijk van Utrecht. 
Een interessante middag met een goede opkomst met ruim 50 deelnemers, hoewel dit iets lager 
was dan bij het 1e Sportcongres. Het Bestuur van de Sportraad heeft zeker het voornemen om 
volgend najaar een 3e Delfts Sportcongres te organiseren. 
 
4. Vaststelling verslag ALV  dd. 23 april 2018 
Paul de Bree wijst op blz. 3, punt 6, Jaarrekening 2017, waar abusievelijk staat “het aanzienlijke 
bedrag op de balans”, hetgeen moet zijn “eigen vermogen”.   
Verder zijn er geen vragen/opmerkingen betreffende het verslag en is dit hiermee vastgesteld. Dit 
onder dankzegging aan de opsteller, Dik Schreuders. 
 
5. Vaststelling contributie en begroting 2019 
Voorzitter Wicher Schreuders zegt dat twee jaar geleden de contributie per lid is verlaagd naar € 
0,10. Voorgesteld wordt dit ongewijzigd te laten. 
Ten aanzien van de Begroting 2019 geeft Guus Heemskerk een korte toelichting. Zonder vragen/ 
opmerkingen wordt de Begroting 2019 (inclusief de contributie) goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Investeringsagenda: toelichting door wethouder Karin Schrederhof 
7. Uitvoeringsplan Sport: toelichting door wethouder Karin Schrederhof 
Voorzitter Wicher Schreuders neemt beide agendapunten samen. De voorgeschiedenis acht hij 
bekend te zijn: bezuinigingen in Delft, ook in de sportsector, het ‘Sportaccommodatieplan 2016’ en 
de ‘Visie Nota Sport en Bewegen 2017-2025’ (van 2018). Vervolgens zijn van gemeentekant per 
brief van 20 juli 2018 aangekondigd: A. de Investeringsagenda en B. het Uitvoeringsplan Sport.  
De voorzitter geeft aan dat daar gedurende de afgelopen maanden en weken op diverse manieren 
overleg over is gevoerd. Ook door uw Sportraad-bestuur, die hier op afstand procedures zou en 
zal bewaken en zou en zal optreden namens de gezamenlijke Delftse sportclubs, waarbij het 
Sportraad-bestuur neutraal staat in de te maken keuzes tussen de diverse plannen. Wicher 
Schreuders wijst er op dat de verenigingen zich inmiddels terecht afvragen wanneer en hoe de 
plannen een vervolg krijgen en uitgevoerd gaan worden.  
Het Sportraad-bestuur heeft al jarenlang - naast tussentijdse overleggen - een driemaandelijks 
kwartaaloverleg met de sportambtenaren (lange tijd alleen Patrick Adriaanse). Op verzoek van 
wethouder Karin Schrederhof komt daar een regelmatig bestuurlijk overleg bij, toevalligerwijs 
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beginnend volgende week, maandag 10 december a.s. Maar in verband met de ALV van 
hedenavond heeft het Sportraad-bestuur verzocht om een spoedoverleg met de wethouder 
voorafgaand aan deze bijeenkomst heden, hetgeen vanochtend heeft plaatsgevonden.  
Voorzitter Wicher Schreuders geeft het woord aan wethouder Karin Schrederhof, vanavond voor 
het eerst als zodanig in de ALV van de Sportraad. 
Karin Schrederhof geeft aan op 24 juni jl. gestart te zijn, onder meer als sport-wethouder. Ze heeft 
kennisgenomen van het verslag van de vorige ALV, van 23 april jl., zoals dit zojuist aan de orde 
was en onderschrijft hetgeen Wicher Schreuders als voorgeschiedenis heeft aangegeven. Dat de 
verenigingen zich afvragen wanneer er nu wat gaat gebeuren, snapt ze helemaal. 
Wethouder Schrederhof geeft een presentatie met de stand van zaken en de vervolg-planning. 
Betreffende de Investeringsagenda volgt er nog in december 2018 een concept-rapport met 
terugkoppeling aan het Sportraad-bestuur en aan de verenigingen. Hier zijn 16 ingediende 
plannen m.n. buitensport betreffende en 10 interne gemeentelijke plannen, m.n. voor binnensport 
en zwemvoorzieningen. De ingediende plannen komen uit op € 50 tot 80 mln. Het gaat nu om het 
oplossen van de grootste knelpunten in de Delftse sportinfrastructuur, om de basis op orde te 
krijgen, hetgeen zo’n € 20 mln. vergt. Het gaat er daarbij om dat de accommodatie niet goed is of 
er is te weinig ruimte, dus belemmeringen om de sport uit te oefenen. Het Sportraad-bestuur en de 
verenigingen krijgen dit rapport in januari/februari a.s. en in maart 2019 volgt besluitvorming in het 
college en aanbieding aan de gemeenteraad.  
Ten aanzien van het Uitvoeringsplan volgt ook nog in december 2018 een terugkoppeling aan het 
Sportraad-bestuur en aan de Klankbordgroepen. De Klankbordgroepen blijven bestaan en gaan 
verder, doe daar s.v.p. aan mee, meld je daarvoor! Bij het Uitvoeringsplan zijn er drie thema’s: 1. 
Verenigingsondersteuning;  2. Sportstimulering/innovatie; 3. Sport en sociaal domein. 
Verenigingen willen veelal meer leden en meer vrijwilligers. Voor het sociaal domein gaat het om 
meer sportdeelname m.n. v.w.b. jeugd en ouderen. Hier is de inzet van de BSC’s 
(buurtsportcoaches) van belang, waarbij het gaat om verenigingen te versterken en te verbinden, 
hetgeen in de afgelopen jaren niet goed is gegaan. De gemeente Delft heeft een uitbreiding 
gevraagd van 14,74 fte BSC’s naar 21,69 fte, hetgeen nog in december 2018 bekend moet worden 
(vanuit het rijk) wat dit wordt voor 2019. Dit betreft 40% structurele subsidie, naast 60% benodigde 
cofinanciering, bij totaal € 50.000 per fte per jaar. Ook hier gaat dit plan in januari/februari a.s. naar 
het Bestuur van de Sportraad en de verenigingen, waarna ook hier in maart 2019 besluitvorming in 
het college volgt en daarna aanbieding aan de gemeenteraad. 
 
Paul de Bree vraagt naar de beschikbare € 20 mln. voor de Investeringsagenda: is dat een bedrag 
per jaar, voor 5 jaar….? Karin Schrederhof zegt dat dit bedrag niet direct beschikbaar komt, maar 
dat er ook verdieneffecten zijn van mogelijke opbrengsten en combinaties van budgetten. Er valt 
dus niet direct iets te zeggen over het totaalbedrag. Voor een aantal plannen zal er een 
gebiedsvisie volgen, hetgeen een jaar of 6, 7 duurt en ook planontwikkeling duurt enige tijd. 
 
Leen vd Hooff zegt dat de planvorming dus plaats vindt in 2019: gaat het daarbij dan om uitvoering 
in 2020? Karin Schrederhof zegt 2019/2020, het moet worden doorgerekend en in de plannen 
worden opgenomen. Pieter Kunz zegt dat als in maart 2019 het college en daarna gemeenteraad 
besluiten, dat de uitvoering van kunstgrasvelden dan pas kan plaats vinden in het stille seizoen in 
de zomer van 2020. Patrick Adriaanse zegt dat ook rekening gehouden moet worden met een 
volgeplande markt, hetgeen ook tijd vergt qua in planning. Karin Schrederhof zegt dat dat al langer 
loopt en in voorjaar/zomer 2019 zal plaatsvinden.  
 
Ron de Goeij vraagt naar de criteria en de weging daarvan. Verenigingen noemen urgentie, maar 
wat is urgentie, aldus Karin Schrederhof. Soms kan iets ook simpel, soms is het ingewikkelder. Zij 
zegt dat de criteria zijn opgesteld en dat dadelijk de gemeenteraad besluit. Voorzitter Wicher 
Schreuders verwijst voor de criteria naar de brief van de gemeente van 20 juli 2018. Karin 
Schrederhof zegt dat afhankelijk van alle investeringen die nodig zijn voor sport, scholen, 
Prinsenhof enz. en de andere budgetten en terugverdiensten, dat dat bepaalt hoeveel er 
geïnvesteerd kan worden in de sport. 
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Dik Schreuders wijst naar de reactie van de gemeente op de ingediende plannen, waar als 
afwijzingsgrond is gesteld dat de verenigingen aan de rand van de stad te ver van de Delftse 
woonbuurten gesitueerd zijn en dat daarom voorstellen om daarbij iets te betekenen zijn 
afgewezen. Die clubs zijn in het verleden naar die plekken ‘verbannen’. Als er ruimte voor 
sportvelden is in het centrum van Delft, dan willen die clubs daar wellicht graag gevestigd worden, 
maar dat is uiteraard niet realistisch. Karin Schrederhof zegt dat het logisch is dat die eerder 
toegewezen vestigingslocaties niet aan die verenigingen zijn te verwijten en dat nader bezien moet 
gaan worden hoe en wat hier te doen, kijkend naar de situering ten opzichte van Delft, Den Haag 
en Pijnacker/Nootdorp. Pieter Kunz wijst aanvullend op de Brasserskade-clubs en hun leden 
vanuit Den Haag: vraag om cofinanciering bij de buurgemeenten. Karin Schrederhof wijst op de 
regionale samenwerking op het terrein van economie, maar ook op het terrein van sport. 
Binnenkort heeft zij een afspraak met haar Haagse collega-wethouder, waar er ook een overleg is 
met Rijswijk. Patrick Adriaanse wijst op het ambtelijk overleg Haaglanden en op het Nationaal 
Sportakkoord, hetgeen ook regionaal ingevuld moet gaan worden.  
 
Voorzitter Wicher Schreuders bedankt wethouder Karin Schrederhof voor haar komst naar deze 
ALV, voor haar heldere en duidelijke uitzeenzetting en beantwoording van de vragen/opmerkingen. 
(Zie ook de presentatie van wethouder Karin Schrederhof, welke per mail is  toegezonden). 
 
8. Presentatie over ‘John Blankenstein Foundation’ door Karin Blankenstein 
Wicher Schreuders introduceert als gastspreker Karin Blankenstein, vroeger actief bij VCS en de 
zus van de in de voetbalwereld ook bekende Rob Blankenstein en van oud-betaald voetbal 
scheidsrechter John Blankenstein.  Na het overlijden van John Blankenstein in 2006 werd de ‘John 
Blankenstein Foundation’ opgericht en daarom is Karin Blankenstein vanavond hier. 
Karin Blankenstein wijst op het belang om aandacht te geven aan alle vormen van discriminatie en 
dit bespreekbaar te maken binnen de verenigingen. Zij is inmiddels al bij diverse bvo’s geweest en 
wil ook graag bij andere verenigingen komen om het verhaal te doen. Vaak wordt het probleem 
ontkend, binnen een grote vereniging wordt dan gezegd dat er bijv. geen homo’s zijn. Een 
afspiegeling van de maatschappij, zal ook binnen die verenigingen gelden, aldus Karin 
Blankenstein.  
 
9. Rondvraag 
Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag.  
 
10. Sluiting 
Om 21.20 uur kan voorzitter Wicher Schreuders, onder dankzegging aan gastheer Vitesse Delft en 
onder dankzegging voor ieders inbreng en aanwezigheid, de vergadering beëindigen. Spreker 
wenst iedereen alvast fijne feestdagen, een goed en veilig uiteinde en een heel gezond en sportief 
2019.  
 
 
Dik Schreuders / 28 december 2018 


