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Het jaarverslag 2019 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten 
van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover 
we in het bestuur en in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van gedachten wis-
selen en waarover besluitvorming plaatsvond.  

Vergaderfrequentie 
In 2019 vergaderde het bestuur van de Sportraad van Delft elf maal en er waren twee  
Algemene Ledenvergaderingen, respectievelijk op 29 april en op 18 november. 

Aantal leden 
Eind 2019 waren 84 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft. Prysmain (tafelten-
nis) zegde het lidmaatschap op en Boulder Centrum Delft Bleau meldde zich als lid aan.  
Volgens informatie van de lid-verenigingen bedraagt het totale aantal leden per 1 januari 2019  
25.325 leden. Dit is een lichte toename van 0,45% t.o.v. het vorige kalenderjaar.

Samenstelling Bestuur 
Het bestuur van de Sportraad van Delft is per eind 2019 als volgt samengesteld:
Voorzitter:   Wicher Schreuders
Secretaris/Penningmeester: Guus Heemskerk
Lid:    Martin Bronmeijer
Lid:    Dennis Geurts 
Lid:    Peter L.A. Grootscholten
Lid:    Marina La Vos
Lid:    Cees van Velzen

In de ALV van 29 april jl. is Jaap Meijer  
afgetreden als lid. Dennis Geurts en Cees van  
Velzen werden in deze vergadering benoemd 
als nieuw bestuurslid. Op 29 november jl. heeft 
het bestuur tijdens een gezamenlijk etentje 
en met de aanwezigheid van wethouder Karin  
Schrederhof officieel afscheid genomen 
van Jaap Meijer als bestuurslid. Voor al zijn  
verdiensten als vrijwilliger in de sport o.a. bij 
Vitesse Delft en Stichting Sportpark Tanthof  
ontving hij de gouden sportspeld. Het  
bestuur van de Sportraad van Delft blijft ook de  
komende tijd op zoek naar geschikte bestuurs-
kandidaten.
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Portefeuille- en taakverdeling
De portefeuille- en taakverdeling voor alle bestuursleden zal in het komende jaar geüpgraded 
worden. Op dit moment bestaande volgende portefeuilles: voorzitter, secretaris & penning-
meester, informatie & voorlichting, ondersteuning & samenwerking en sport & onderwijs. 

Organogram
Het bestuur van de Sportraad van Delft kent secties, clusters, commissies en werkgroepen. 
Deze onderdelen stellen we d.m.v. ‘een besluit van instelling’ in. We werken voortdurend aan 
een ‘geactualiseerde bemensing’.  Hieronder staat het organogram van eind december 2019:

Informatie uitwisseling
Het afgelopen kalenderjaar verzond de secretaris vijfendertig emailberichten via het Gmail  
account sportraad015@gmail.com naar alle lid-verenigingen (dagelijks bestuur) en belang-
stellenden. Op de website www.sportraadvandelft.nl plaatsen we regelmatig actuele artikelen 
en informatie, die voor iedereen toegankelijk is.
Dit kalenderjaar bracht de Sportraad (dit jaar helaas slechts) tweemaal de editie ‘Sport en 
Meer’ uit in de krant Delft op Zondag. Ons bestuur koopt hiertoe altijd een geheel eigen pagina 
in, waarvoor wij zelf (met name Wicher Schreuders) diverse actuele artikelen schrijven over 
uiteenlopende onderwerpen en deze - met foto’s - plaatsen. 

Informatieve wervingsfolder
De Sportraad-informatiefolder is dit jaar geactualiseerd.

Contributie Sportraad van Delft
Eind januari 2019 ontvingen de lid-verenigingen de factuur voor het lidmaatschap. 80% 
van de lid-verenigingen voldeed binnen 30 dagen het openstaande bedrag. Na een tweede  
herinnering voldeden alle lid-verenigingen eind april aan hun contributieverplichting.
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Financieel verslag 2018 en begroting 2020
In de ALV van 29 april stemden de Kascommissie en de lid-verenigingen in met de jaar-
rekening 2018. Het negatieve saldo over het jaar 2018 bedroeg € 584,90. Doordat we niet het 
gehele toegekende bedrag van de gemeentelijke prestatiesubsidie besteedden, betaalden we 
een deel van het ontvangen bedrag terug aan de gemeente Delft.  
In de Kascommissie hebben per eind 2019 zitting Victor Brouwer (Hudito), Peter van Mulbregt 
(BUDO Gouweleeuw) en Cathy Wolbers (d’ELFT). 
De gemeentelijke subsidie voor ondersteuning en het huldigingsbeleid in de voorgestelde 
begroting wijzigde qua bedrag enigszins. In de ALV van 18 november jl. stemden de lid- 
verenigingen in met de voorgestelde begroting 2020. 

Aanvraag 2e bankrekeningnummer
Op verzoek van de Sectie Zwemmen heeft het Sportraadbestuur een 2e zakelijke bankreke-
ningnummer bij ING t.b.v. Sectie Zwemmen aangevraagd. Het beheer is in handen van de 
penningmeester van de Sectie Zwemmen.

Aanvraag activiteiten / projecten subsidie (APS) 
Een  aanvraag voor een activiteiten / project subsidie door DROP en d’ELFT zijn - i.v.m. het 
niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en uitgangspunten – afgewezen. 
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Activiteiten 
Evenals in 2019 hield de Sportraad van Delft zich in 2019 bezig met een breed scala aan 
activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder - in willekeurige volgorde - kort de 
revue.
 
A. Onderhoud gemeente Delft
Vertegenwoordigers van het bestuur van de Sportraad voerden in het verslagjaar elk kwartaal 
een  overleg met een of meer ambtenaren van de gemeente Delft over de aan de orde zijnde 
relevante zaken. Sinds najaar 2018 is er ook een regelmatig overleg met de wethouder Karin 
Schrederhof. 
De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:  
• Omgevingswetgeving; 
• Bouwplannen “Kerkpolder”; 
• Adviesraad Sociaal Domein; 
• Duurzaamheid in brede zin zoals LED verlichting en zonnepanelen e.d.; 
• Verlenging gebruikersovereenkomst velden; 
• Problematiek aantal combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches; 
•  Samenwerking met Reinier de Graaf Gasthuis over o.a. rookvrije accommodaties en  

gezonde kantine; 
• Aanvragen Sportimpuls 2019; 
• BTW constructie per 1 januari  aangaande de veldhuur; 
• Onjuiste belastingaanslagen (WOZ/OZB) door Regionale Belastingdienst; 
• Organisatie themabijeenkomst AED-instructie door RdGG; 
• Voortgang rapportage “Visie Sport en Bewegen”; 
• Investeringsagenda Sportaccommodaties; 
• Uitvoeringsplan Sport en Bewegen;  
• Problematiek gebrek aan sporthallen; 
• Enkele individuele verenigingen/secties; 
• Sport en Meer;  • Zwembad Kerkpolder; 
• Situatie SEH/Sportief besteed 
• Nationale Sportweek september 2019; 
• Bespreken opdrachtbeschrijving en profielschets van de Sportformateur; 
•  Uitvloeisel van National Sportakkoord in Lokaal Sportakkoord (intentieverklaring) en het aan-

stellen van een Sportformateur; 
•  Ambtelijk overleg met Haaglanden en omringende gemeente zoals Midden-Delfland, Rijs-

wijk, Den Haag en Pijnacker-Nootdorp; 
• Evaluatie JOGG (convenant); 
• Bespreking kwartaaloverleg met Delft voor Elkaar; 
• Vervolg rapport Werkgroep Onderwijs en bewegen; 
• Werkgroep Gezond en welzijn; 
• TU en ROC Mondriaan; 
• Granulaat ingestrooide kunstgrasvelden bij voetbalclubs; 
• Opzet 3e Delftse Sportcongres ‘Sport en Gezondheid’ op 13 december.

B. Investeringsagenda en Uitvoeringsplan Sport
•  Reactie via een schrijven (dd. 5 augustus 2019) van het Sportraadbestuur op de concept-

versie Investeringsagenda Sportaccommodaties.
•  Bijeenkomst op 27 november georganiseerd door gemeente Delft op initiatief van de PvdA-
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gemeenteraadsfractie met alle planindieners over de Investeringsagenda.  De planindie-
ners kunnen hun plannen presenteren en toelichten aan de relevante ambtenaren en de  
gemeenteraadsleden. Reactie via een schrijven (dd. 23 september 2019) van het Sportraad-
bestuur op de conceptversie van de Uitvoeringsnota Sport en Bewegen.

  Op beide schrijven heeft het College van B&W officieel een reactie toegezonden.  
•  Vanuit de bestuur van de Sportraad van Delft nemen – in het kader van het Uitvoeringsplan 

Sport en Bewegen én van het op te stellen Delfts Sportakkoord – steeds twee verschillende 
bestuursleden zitting in ieder van de werkgroepen: 

  a) Clubondersteuning & Vitalisering; 
  b) Sportontwikkeling & Innovatie; 
   c) Sport en Sociaal Domein. Eén van de bestuursleden – Cees van Velzen – maakt deel uit 
van de overkoepelende ‘kerngroep’.

C. Kwartaal overleg met “Delft voor Elkaar” 
Elk kwartaal is er overleg tussen bestuursleden van de Sportraad van Delft en Dirk Wils, Sjors 
Grasman en Liza Gerritse (Delft voor Elkaar). De volgende onderwerpen stonden op de agen-
da: algemene informatie uitwisseling, aankondigen van activiteiten zoals sportevenementen, 
organiseren van voorlichtingsavonden/lezingen of cursussen voor sportbestuurders/vrijwilli-
gers en sportimpuls, uitvoerings- en investeringsagenda, nieuwe functies zoals verenigings-
ondersteuning en werkgroep begeleiders en het signaleren van behoeften van verenigingen.

D.   Onderhoud met verenigingen, Sportraad Rijswijk en Sportplatform Pijnacker- 
Nootdorp

Op verzoek van verscheidene lid-verenigingen werd een afvaardiging van het bestuur van de 
Sportraad van Delft uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud. Het bestuur van de Sport-
raad van Delft heeft het initiatief genomen voor  een onderling regelmatig overleg met het be-
stuur van de Sportraad Rijswijk. Ook is éénmalig gesproken met het  Sportplatform Pijnacker- 
Nootdorp. Het komend jaar vindt ook een onderhoud plaats met de Sportraad Pijnacker- 
Nootdorp.

E. JOGG
Namens het bestuur van de Sportraad heeft Marina La Vos zitting in de Begeleidingsgroep 
van het JOGG. Recent is Cees van Velzen toegevoegd aan de nieuw ingestelde Stuurgroep 
JOGG.

F. Werkgroep Gezond en welzijn 
Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Guus Heemskerk zitting in deze werkgroep. Afgelo-
pen jaar waren er een viertal bijeenkomsten gehouden, georganiseerd door Delft voor Elkaar, 
waar o.a. de Gezondheidsnota in concept is opgesteld.

G. Werkgroep Regenbooggemeente LHBT
Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Martin Bronmeijer zitting in deze werkgroep. Afgelo-
pen jaar zijn er een drietal bijeenkomsten gehouden, georganiseerd door de gemeente Delft, 
waar o.a. actieplan regenboogstad Delft 2019-2022 is opgesteld. 

H. Het 3e Delftse Sportcongres
Op vrijdag 13 december vond het Derde Delftse Sportcongres plaats, zoals altijd georgani-
seerd door het bestuur van de Sportraad Delft. Het onderwerp van dit congres was deze keer  
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‘sport en gezondheid’. De locatie was dan ook heel toepasselijk het Vergadercentrum van het 
Reinier de Graaf Gasthuis te Delft.

Het Nationaal Preventieakkoord – op weg naar een gezonder Nederland in 2040 – stelde 
hiertoe maatregelen voor op een breed vlak, waaronder te noemen zijn het bevorderen van 
sporten en bewegen, het stimuleren van het nuttigen van gezonde voeding, alsmede het  
beperken van het gebruik van tabak en alcohol. Allemaal doelstellingen waar men het -  
zeker als sporters - moeilijk mee oneens kan zijn. De vraag is echter hoe één en ander te 
realiseren is. En ook hoe dit nationaal beleid in de praktijk op clubniveau zou moeten worden 
uitgedragen en kan worden gehandhaafd. Moet de clubvrijwilliger dan tegen zijn clubleden 
zeggen dat ze hun alcoholische drankjes en broodje kroket moeten laten staan? Wat betekent 
dit voor de inkomsten van de sportkantine? Over dergelijke vragen en de vertaling naar het 
clubniveau ging het Derde Delftse Sportcongres. 
Naast een inleiding door voorzitter Wicher Schreuders, die ook als congresvoorzitter optrad, 
werden presentaties gegeven door Adelien van Kooten (Projectleider Gezonde Sportomgeving 
NOC*NSF; over het Preventieakkoord en het nationaal beleid), Marieke Nijmeijer (DSM; over  
gezonde voeding), Erik Kraaij (Bestuurslid Stichting Sportpark Biesland; over een rookvrij sport-
park), Nico vd Lely (arts Reinier de Graaf Gasthuis; over het bestrijden van overmatig alcoholge-
bruik) en Jorien Slot-Heijs (Mulier Instituut; over de gevolgen van het preventiebeleid voor de clubs).  

Er werd tijdens en direct na de afzonderlijke presentaties volop gebruik gemaakt van de  
gelegenheid om vragen te stellen dan wel om opmerkingen te maken. Hierdoor kwam helaas 
de voorgenomen afsluiting middels discussies in kleinere groepjes ernstig in de knel, maar 
aangenomen moet worden dat de meeste vragen en opmerkingen toen al aan de orde waren 
geweest. De circa 60 aanwezigen waren een brede mix van beleidsmatig in sport geïnte-
resseerde mensen: de sportwethouder, enkele gemeentelijke ambtenaren, lokale politici en  
(helaas veel te weinig) bestuurders van de Delftse sportclubs.

• Het 3e Delftse Sportcongres
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I. Sprekers tijdens ALV 
Op de ALV van 29 april verzorgde Christiaan Both een presentatie over ‘Team Fit’ en  
wethouder Karin Schrederhof gaf de stand van zaken over de Uitvoeringsnota Sport en  
Bewegen en Investeringsagenda. Op de ALV van 18 november hield wethouder Karin  
Schrederhof een presentatie over Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2018-2025. Victor  
Brouwer (Sportformateur) gaf een presentatie over “Lokaal Sportakkoord – onderdeel Sociaal 
Domein”. Liza Gerritse (Haaglanden Beweegt) gaf een presentatie over de Verenigingsonder-
steuners.

J. Secties
Bestuursleden van de Sportraad van Delft bezochten waar mogelijk regelmatig de vergade-
ringen van de actieve secties, zijnde (On)beperkt Sporten, Voetbal en Zwemmen. Zodra in 
de eerstkomende vergadering van de secties het jaarverslag en het financieel jaarverslag is 
goedgekeurd dan publiceren wij deze op de website van de Sportraad.

K. Nationale Sportweek in Delft
Via de mail deed het bestuur van de Sportraad van Delft een oproep richting alle lid-vereni-
gingen naar de bereidheid om  in de Nationale Sportweek sportactiviteiten aan te melden 
op hun eigen sportcomplex. De Sportraad moest helaas constateren dat er zich – binnen 
de gestelde termijn - onvoldoende sportverenigingen hebben aangemeld om gedurende de 
Nationale Sportweek (officieel van 20 t/m 29 september) sportactiviteiten te houden op hun 
eigen locatie. De Sportraad spreekt de hoop uit dat de animo van de sportverenigingen om als 
aanbieder tijdens de Nationale Sportweek 2020 op te treden aanzienlijk beter is.  

I. Bezoeken
Bestuursleden van de Sportraad van Delft bezochten bijeenkomsten van de Delftse Uitdaging, 
Regionale bijeenkomst Brede Regeling Combinatiefuncties Haaglanden en een vergelijkbare 
bijeenkomst in Vlaardingen, Lokale Sportraden Ontmoeting georganiseerd door NOC&NSF 
op Sportcentrum Papendal en De (sociale) Staat van Delft en workshop monitoring over  
verstedelijking Delft 2040. Ook hebben enkele bestuursleden de gemeenteraadscommis-
sie op 3 december jl. i.v.m. de behandeling van de Investeringsagenda en Uitvoeringsnota  
bijgewoond. 

M. Sportcafé
In samenwerking met de Stadsradio Delft verzorgden we het afgelopen jaar negen maal een 
Sportcafé-uitzending in de studio van Stadsradio Delft, steeds op de laatste dinsdag van de 
maand.
Voor  deze directe uitzendingen nodigt het bestuur van de Sportraad - in samenspraak met 
de sportredactie van Stadsradio Delft - vertegenwoordigers uit de Delftse sportwereld uit om 
in die uitzending over met name actuele sportonderwerpen te praten. Diverse leden van het 
bestuur van de Sportraad zijn bij die uitzendingen aanwezig en komen dan ook regelmatig aan 
het woord om over de activiteiten van de Sportraad te spreken. Guus Heemskerk of een ander 
lid van het Sportraadbestuur ontvangt de gasten in de studio. Marina La Vos zit – namens de 
Sportraad – in de PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan).
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Bestuursbeleid 2020
Het komende jaar wenst het bestuur specifiek haar aandacht te richten op de volgende aan-
dachtsgebieden:
a. Het borgen van de continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling.
b.  Het wederom organiseren van een inhoudelijk congres over sport, het 4e Delftse  

Sportcongres.
c.  Het organiseren van interessante en relevante themabijeenkomsten met aansprekende 

gastsprekers. 
d.  Het in samenwerking met NOC&NSF vormen van een regionaal overlegorgaan voor  

sportraden met het doel uitwisselen van o.a. informatie en kennis. 

Getoonde belangstelling
Het bestuur van de Sportraad toonde door de aanwezigheid van een of meer leden belang-
stelling bij jubilea van haar lid-verenigingen en was op uitnodiging aanwezig op de (jubileum)
recepties van DAS, Scuba Libre, BC Delft, DKB, Kynologenclub Delft, DOS, sv DHL (opening 
nieuwe kleedkamers) en Wim van der Weerd (afscheid gemeente ambtenaar afdeling sport).
 
Huldigingsbeleid gemeente Delft
De Sportraad van Delft verzorgt de uitreiking van bronzen, zilveren en gouden sportspelden. 
De uitreiking vond/vindt plaats door wethouder Karin Schrederhof van het College van B & W, 
Wicher Schreuders en/of Guus Heemskerk van het bestuur van de Sportraad van Delft waren 
daarbij aanwezig. De uitreikingen in 2019:
-  gouden sportspeld: Erik Kraaij (DES), Chris van de Veerdonk (Academy Graziella Idili) en 

Jaap Meijer (o.a. Vitesse Delft en voormalig Sportraadbestuur)
-  zilveren sportspeld: Wim Aalbertsberg (AV de Koplopers), René Janssen (SEP) en Michel 

Koreneef (SEP)
- bronzen sportspeld: Marieke van Oosten (de Giganten Kegelclub)

Een tweetal aanvragen voldeed niet aan de voorwaarden voor uitreiking van een sportspeld.

Schrijvende pers
De schrijvende pers benadert met regelmaat de Sportraad van Delft (vooral het AD). Indien 
op dat moment mogelijk voorzien we hen consciëntieus van passende info. In de krant ‘Delft 
op Zondag’ heeft de Sportraad een vast plekje ‘Sport en Meer’ en soms extra publicatie.  
In een aantal gevallen is er ook contact met de Delftse Post. 
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Politiek
Ook de politiek weet de Sportraad te vinden m.n. via het Sportcongres. Zij benaderen de 
Sportraad voor advies bij majeure zaken, hetgeen we op prijs stellen. 

Gastvrijheid
Vele verenigingen ontvangen ons altijd gastvrij. Het bestuur van de Sportraad van Delft be-
dankt DVC en Vitesse Delft voor de geboden gastvrijheid voor de Algemene Ledenverga-
deringen en de Gabrielschool voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie voor de 
maandelijkse bestuursvergaderingen. 

Guus Heemskerk
Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft
April 2020

[ Vormgeving: Click visuele communicatie, Delft • Fotografie: Roel van Dorsten, Delft ]






