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     Secretariaat: Frank van Borselenstraat 15 
            2613 NJ Delft 
  www.sportraadvandelft.nl 
 
 
 
 
 
Verslag Najaars ALV - Sportraad Delft - Locatie DVC - maandag 29 april 
2019 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft 
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Martin 
Bronmeijer, Marina la Vos (bestuursleden) 
 
Overige aanwezigen: 
Geert Engels (oud-voorzitter Sportraad), André Groenewegen (oud-voorzitter 
Sportraad), Bart Groeneveld (AV’40), René vd Horst (Blue Birds), Krista van 
Meijgaarden (Blue Birds), Maxell Kokshoorn (Concordia), Erwin de Graaf (Delfia), M. 
Born-Vermeer (d’Elft), R. Westenburg (d’Elft), Cor Fransen (Delta), Joost van Baarle 
(Delftse Watervrienden), Patrick Luiten (DHC), Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie 
Voetbal), Paul de Bree (DHL), Robert Overgaag (DHL), Ton Naessens (DKB), Ron vd 
Horst (DVC), Cees van Velzen (De Gaech), Leen vd Hooff (Excelsior), Erik de Koning 
(Excelsior), Sjaak Lispet (Full Speed; penningmeester Sectie Voetbal), Peter Bommele 
(BC Gisolf), Barend van Lieshout (Hudito), Frank vd Idsert (Kratos’08), Jacqueline vd 
Akker (Midi), Paul Koogie (Midi), Wim Pomp (Redeoss), Kamassan Kaisiepo 
(Rugbyclub Delft), Dennis Geurts, Petra Torremans (Sep), Marjolein van Velsen 
(Sparta Delft), Karen de Vreede (Sparta Delft), Pieter van Veen (Vitesse Delft; 
voorzitter Sectie Voetbal), Patrick Adriaanse (gemeente Delft), Paula Boom (gemeente 
Delft), Jos Brouwer (gemeente Delft), Coby de Koning (Stadsbelangen Delft), Martien 
de Koning (Stadsbelangen Delft), Sjors Grasman (Delft voor Elkaar), Dirk Wils (Delft 
voor Elkaar) 
 
Genodigden: 
Wethouder Karin Schrederhof, Christiaan Both  
 
Notulist: 
Dik Schreuders 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Peter Grootscholten (Bestuur Sportraad), Jaap Meijer (Bestuur Sportraad), Ad Laene 
(oud-bestuurslid Sectie Zwemmen), Ed Kanters (Ring Pass), Rob vd Woudenberg 
(CDA Gementeraadsfractie), Delftse Reddingsbrigade 
 
1. Opening 
Om 20.02 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 gemeente - ambtenaren 
Patrick Adriaanse, Paula Boom en Jos Brouwer en als genodigde Christiaan Both. 
De voorzitter wijst naar de op 15 april jl. per email verzonden uitnodiging, agenda en 
de bijbehorende bijlagen. Spreker bedankt gastheer DVC voor haar gastvrijheid.  
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Vervolgens vraagt de voorzitter staande 1 minuut stilte voor degenen die ons in het 
afgelopen half jaar zijn ontvallen. Daarbij vraagt hij bij deze met name in gedachten 
te nemen Martin Nooij (oud-voorzitter van Sep), die jarenlang een trouw bezoeker 
van onze vergaderingen was, maar die eind februari jl. helaas plotseling is overleden. 
 
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). Vervolgens 
heeft hij nog de nodige mededelingen. 
De voorzitter zegt blij te zijn dat er vanavond bij agendapunt 9 twee nieuwe 
kandidaten voor het Sportraadbestuur kunnen worden gepresenteerd. Vervolgens 
wijst hij er op dat het Sportraad-bestuur al jarenlang een regelmatig overleg heeft 
met ambtenaren van de Gemeente Delft, met vertegenwoordigers van Delft voor 
Elkaar, en nu sinds enige tijd ook periodiek met de sportwethouder. In alle drie die 
gevallen is er 1x of 2x per kwartaal een overleg met een delegatie van het Sportraad-
bestuur. Hierbij is recentelijk gesproken over een onjuistheid betreffende de WOZ-
aanslag op de sportvelden, waar de gemeente op verzoek van het Sportraad-bestuur 
mee aan de slag gaat. Ook is gesproken over de BTW-kwestie, waar de landelijke 
regelgeving is gewijzigd. 
Er zijn in de afgelopen periode - sinds de Najaars-ALV - geen  Themabijeenkomsten 
en/of cursussen georganiseerd, maar indien zich passende onderwerpen aandienen, 
dan zullen we dat zeker weer doen. 
Een delegatie van het Bestuur is in de afgelopen periode een aantal malen op 
uitnodiging bij individuele sportclubs op bezoek geweest. Deels om bij te praten, deels 
als kennismaking met nieuwe bestuursleden van die clubs, maar ook bij potentiele 
nieuwe lid-verenigingen. Voorts is een delegatie van het Bestuur ook in de afgelopen 
periode regelmatig aanwezig geweest bij de uitreiking – door de wethouder – van 
gemeentelijke Sportspelden, alsmede bij officiële jubilea van lid-verenigingen. 
Het Sportraad-bestuur  heeft ook in de afgelopen periode van zich laten horen in de 
media, met name door de driemaandelijkse pagina in ‘Delft op Zondag’ en door de 
uitzending van het Sportcafé, iedere laatste dinsdag van de maand op Stadsradio 
Delft. 
Het 3e Delftse Sportcongres. Na het grote succes van de 1e en de 2e editie, die in 2017 
en 2018 plaats vonden in Museum Prinsenhof, komt die 3e editie er zeker. Wij als 
Bestuur zullen zorg dragen voor een passend en interessant programma. De datum - 
ergens in het najaar van 2019 - is afhankelijk van de beschikbaarheid van de sprekers 
en van een passende de locatie, maar deze keer zal dat helaas niet de Van de 
Mandelezaal van Museum Prinsenhof kunnen zijn. Het onderwerp is ‘Sport en 
Gezondheid’ in brede zin. We denken op dit moment aan 3 of 4 sprekers, 
aanwezigheid van onze leden (vertegenwoordigers van de Delftse sportclubs), de 
sportwethouder, gemeenteraadsleden, ambtenaren, deskundigen op een aantal 
relevante gebieden, persvertegenwoordigers. 
Het Sportraad-bestuur wil in de komende periode diverse Secties en Clusters binnen 
de Sportraad weer nieuw leven in blazen, of zelfs nieuw oprichten. Op dit moment zijn 
actief de Secties Voetbal, Zwemmen en Onbeperkt Sporten. Eerder zijn ook 
bijvoorbeeld de Secties Korfbal en Tennis actief geweest, maar die leiden momenteel 
helaas slechts een ‘sluimerend bestaan’. Hetzelfde geldt voor de Clusters. Er zouden 
weer meer Secties en Clusters actief moeten zijn, aldus de voorzitter. 
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Het ligt ook in het voornemen van het Sportraad-bestuur om te zorgen voor regionale 
samenwerking met soortgelijke organisaties in de omgeving. De Sportraad Delft is 
opgericht in 1948 en is voor zover ons bekend de oudste Sportraad van Nederland. 
We krijgen regelmatig verzoeken vanuit andere plaatsen in het land (naar ons 
verwezen door de VSG en/of door NOCNSF) om te helpen bij de start van lokale 
‘Sportraden’. Wij voldoen altijd met veel plezier aan dergelijke verzoeken. Zo hebben 
we dat in het verleden onder andere ook gedaan in andere delen van het land (o.a. 
Dronten) en ook dichterbij (Pijnacker/Nootdorp en Rijswijk). Het idee is nu om met 
die ‘zusterorganisaties’ uit de naaste omgeving tot een gezamenlijk regionaal overleg 
te komen, mogelijk uit te bouwen met meer van dergelijke ‘zusterorganisaties’ uit de 
omgeving. 
 
4. Vaststell ing verslag ALV  dd. 3 december 2018 
Wicher Schreuders stelt het verslag van de vorige ALV aan de orde, tekstueel, 
inhoudelijk en naar aanleiding van. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen 
betreffende dit verslag, zodat dit hiermee ongewijzigd is vastgesteld. De voorzitter 
dankt de opsteller van dit verslag, Dik Schreuders, die  ook vanavond weer zorg zal 
dragen voor het verslag. 
 
5. Jaarverslag 2018 
De voorzitter stelt het Jaarverslag 2018 aan de orde. Er zijn geen 
vragen/opmerkingen, zodat dit ongewijzigd wordt geaccordeerd en wordt vastgesteld. 
 
6. Jaarrekening 2018 
Er is geen verdere toelichting nodig bij de voorliggende Jaarrekening en er zijn geen 
vragen en/of opmerkingen, zodat de voorzitter vaststelt dat men hiermee instemt, 
maar vooralsnog dit te accorderen wacht agendapunt 7, het verslag van de 
Kascommissie. 
 
7. Verslag van de Kascommissie mbt de Jaarrekening 2018 
Voorzitter Wicher Schreuders meldt dat de Kascommissie bestaat uit Victor Brouwer, 
Jurgen van Dorp en Cathy Wolbers. Voor hun verklaring verwijst hij naar de laatste 
blz. in de Jaarrekening. Een en ander behoeft geen toelichting vanuit de 
Kascommissie. Er zijn geen vragen en opmerkingen bij dit verslag. 
Daarmee keren we formeel nog even terug naar agendapunt 6, waarna wordt 
ingestemd met de Jaarrekening 2018. 
 
8. Verkiezing Kascommissie 
De voorzitter stelt dat volgens rooster uittredend is Jurgen van Dorp (Full Speed). 
Bereid is gevonden, en daarmee wordt deze voorgesteld als nieuw kandidaat-lid van 
de Kascommissie: Peter van Mulbregt (Budo Gouweleeuw). Hiermee wordt door de 
vergadering ingestemd, waarmee deze lid wordt van genoemde commissie. 
 
9. Verkiezing Bestuur 
Voorzitter Wicher Schreuders zegt dat volgens rooster aftredend is Jaap Meijer 
(bestuurslid), die heeft besloten niet meer herkiesbaar te willen zijn. Jaap was 2001-
2012 (11 jaar) lid van het Bestuur van de Sectie Voetbal en vervolgens 2014 tot 
heden (5 jaar) lid van het Sportraad-bestuur. Hij is hedenavond afwezig, maar we 
zullen op een later moment op passende wijze afscheid van hem nemen. Uiteraard 
alvast bij deze onder dankzegging voor al zijn inzet voor de Sportraad. 
Vervolgens gaat de voorzitter over naar twee kandidaten als nieuwe bestuursleden: 
Dennis Geurts en Cees van Velzen. Van beiden staat een korte introductie als 
toelichting bij de Agenda op de toegestuurde uitnodiging. We hebben als zittend 
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Sportraad-bestuur met beide kandidaten kennismakingsgesprekken gevoerd, ze 
hebben beide al een of meerdere bestuursvergaderingen ‘mee gelopen’ en ook daarna 
was er nog steeds wederzijds de bereidheid en het vertrouwen om deze kandidatuur 
aan u voor te dragen. Aangezien ons geen tegen kandidaten of anderszins bezwaren 
hebben bereikt, zijn bij deze beide kandidaten verkozen. De voorzitter verzoekt aan 
de aanwezigen om dit formeel te bekrachtigen. Hiermee wordt met applaus 
ingestemd. 
De voorzitter feliciteert de nieuw gekozen bestuursleden met deze verkiezing en hij 
wenst hen veel succes en plezier toe in hun functie als bestuurslid. Hij rekent op een 
prettige en goede samenwerking in het Sportraad-bestuur. 
De voorzitter zegt vervolgens dat het Sportraad-bestuur in de komende tijd onderling 
de diverse bestuurstaken zal (her)verdelen. We zijn uiteraard verheugd over de 
uitbreiding van het Bestuur, waarbij nu ook weer een spreiding naar meer takken van 
sport dan alleen voetbal plaats vindt. 
 
Vervolgens wijst de voorzitter op het rooster van aftreden voor de komende jaren: 
-Wicher Schreuders - vanaf 2008 tot 2020: dus over 1 jaar onherroepelijk aftredend: 
zit dan aan de maximale zittingsduur in het SR-Bestuur van 12 jaar (conform de 
Statuten). 
-Marina La Vos - vanaf 2014 – volgens rooster aftredend 2020; mag dan nog 
herkiesbaar zijn. 
-Guus Heemskerk - vanaf 2014 – volgens rooster aftredend 2021; mag dan nog 
herkiesbaar zijn. 
-Martin Bronmeijer - vanaf 2014 – volgens rooster aftredend 2021; mag dan nog 
herkiesbaar zijn. 
-Peter Grootscholten - vanaf 2018 – volgens rooster aftredend 2021; mag dan nog 
herkiesbaar zijn. 
-Dennis Geurts – vanaf heden (2019) – herkiesbaar 2022. 
-Cees van Velzen – vanaf heden (2019) – herkiesbaar 2022. 
Er wordt binnen het Bestuur al gesproken over de invulling van de komende vacature 
van het voorzitterschap, nu over exact een jaar. We komen daar later bij u op terug. 
 
10. Presentatie Christiaan Both (Team Fit / JOGG) 
Presentatie is/wordt rondgestuurd. 
Hij zal het hebben over het bevorderen van de fitheid van de Delftse bevolking en met 
name van de sporters in Delft middels ‘de gezonde kantine’. 
 
11. Stand van zaken Uitvoeringsnota Sport en Investeringsagenda – door 
wethouder Karin Schrederhof 
Presentatie is/wordt rondgestuurd. 
 
N.a.v. de presentatie door de wethouder stelt voorzitter Wicher Schreuders verheugd 
te zijn met de conclusies bij het Investeringsplan, conclusies die het Sportraad-
bestuur onderschrijft. Hij merkt op dat de bezuinigingen in die sportsector, die door 
de wethouder in haar presentatie werden geplaatst in de periode 2014-2017, dat die 
al veel eerder zijn begonnen en al zeker vanaf 2007 of zoiets aan de gang zijn. Met 
daardoor een kwantitatieve en kwalitatieve achterstand in de accommodatie sfeer 
voor de sport in Delft. Hij vraagt zich af hoe dit en ook de wens tot een grotere 
sportparticipatie zich verhoudt met de Delftse wensen met betrekking tot meer 
woningen en meer inwoners. Dat betekent toch een groot knelpunt op het 
ruimtebeslag? Wethouder Schrederhof is het volledig eens met de opmerkingen van 
Wicher Schreuders, waar zei zegt dat rekening is/wordt gehouden met meer woningen 
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en meer inwoners. Zij geeft aan dat we hiermee dan zijn voorgesorteerd voor de 
toekomst.  
Sjaak Lispet vraagt of er nu al gemeentelijk overleg is geweest met andere 
aangrenzende gemeenten (Den Haag/ Ypenburg, Rijswijk, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp) en regionale afstemming. De wethouder zegt dat Delft bezig is met dat 
rondje. 
Leen vdHooff vindt de presentatie duidelijk, maar mist data. Wanneer nu wat? 
Wethouder Schrederhof antwoordt dat het Collegevoorstel in de zomer naar de 
Gemeenteraad gaat, daar wordt het dan in het najaar behandeld en dan in de 
begroting voor 2020 e.v. Vooruitlopend daarop wordt er ook al beperkt iets gedaan in 
2019. Dik Schreuders stelt daarop dan vragenderwijs vast dat mogelijke 
ontwikkelingen bij bijvoorbeeld de omgevingsvisie Brasserskade, dat het dus langer 
gaat duren voordat dat ook maar een begin krijgt en er iets gebeurt. De wethouder 
bevestigt dat.  
Rene vd Horst zegt dat Blue Birds al sinds 2013 bezig is met uitbreiding en er is 
sprake van achterstallig onderhoud. Wethouder Schrederhof zegt dat er voor de 
zomer een ambtelijke afspraak volgt.  
R Westenburg vraagt hoe het nu gaat met het nieuwe zwembad aan de Maria 
Duijstlaan, wordt dat nu gemeentelijk of van Sportfondsen? De wethouder antwoordt 
dat dit bad door Sportfondsen NV geëxploiteerd zal worden, zoals dat nu ook al is bij 
de bestaande zwembaden.  
Paul de Bree begrijpt het proces, maar inmiddels is het al weer bijna 2020. Als er voor 
Sportpark Brasserskade een omgevings- of gebiedsvisie moet komen duurt dat ook 
weer minstens 3 jaar. Is het nu beschikbare geld dan al weer op? De wethouder wijst 
op de meerjarenbegroting 2020 e.v. waarin een en ander wordt opgenomen. Dit zit in 
de plannen voor de lange termijn.  
Patrick Luiten vraagt wat de gemeente Delft nu eigenlijk wil met de sport? Karin 
Schrederhof zegt dat de gemeente Delft niet gaat voor topsportverenigingen-beleid. 
Het gaat om vitale sportverenigingen. De gemeente, het Sportraad-bestuur en de 
sportclubs moeten samen gaan voor de sportfunctie en voor de maatschappelijke 
functies. Vitale verenigingen met voldoende vrijwilligers en voldoende financiële 
middelen.  
 
Voorzitter Wicher Schreuders dankt de wethouder voor de heldere uiteenzetting en de 
beantwoording van de vragen. Ook hij bepleit tempo in de vervolgstappen. 
 
Patrick Adriaanse geeft vervolgens informatie over de WOZ-aanslag waar de RBG 
(Regionale Belasting Groep) kennelijk richting enkele verenigingen een fout heeft 
gemaakt t.a.v. een aanslag op de sportvelden, hetgeen gecorrigeerd moet worden. De 
BTW - problematiek – hetgeen een landelijke zaak is - is nogal ingewikkeld, waar 
vooralsnog door de Gemeente op dit moment veel vragen niet beantwoord kunnen 
worden. De Gemeente is daarmee bezig.  
 
12. Rondvraag 
Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag.  
 
13. Sluiting 
Om 21.30 uur kan voorzitter Wicher Schreuders, onder dankzegging aan gastheer 
DVC en onder dankzegging voor ieders inbreng en aanwezigheid, de vergadering 
beëindigen. Spreker wenst iedereen alvast een goede zomer en eventuele fijne 
zomervakantie toe.  
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Dik Schreuders / 28 mei 2019 


