
 

 

 

 

 

    Secretariaat: Frank van Borselenstraat 15 

    2613 NJ Delft     

    www.sportraadvandelft.nl 

 

Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft 

                Delft, 7 september 2020 

 

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 21 september 2020. 

  

Deze vergadering zal worden gehouden om te kunnen voldoen aan de corona regels in “de 

Schaapskooi”, Korflaan3, 2616 LJ Delft. 

 

Aanvang vergadering: 20:00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen bestuur 

4. Vaststelling verslag ALV dd. 18 november 2019 

5. Jaarverslag 2019 

6. Jaarrekening 2019 

7. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2019 

8. Verkiezing van de kascommissie: Uittredend volgens rooster: Victor Brouwer (Hudito). 

Voorstel om Laurens van Campen (RV DDS) te benoemen als lid 

9. Vaststelling contributie en begroting 2021 

10. Presentatie Lokaal Delfts Sportakkoord (door wethouder Karin Schrederhof) 15 min.  

11. Stand van zaken verenigingsondersteuning (door Haaglanden Beweegt) 10 min.  

12. Rondvraag 

13. Verkiezing bestuursleden. Wicher Schreuders (voorzitter) is volgens rooster aftredend 

en is niet herkiesbaar i.v.m. maximale zittingsduur van 12 jaar. Marina La Vos (lid) stelt 

zich herbenoembaar. Martin Bronmeijer en Dennis Geurts (leden) treden tussentijds af. 

Het bestuur stelt de volgende huidige bestuursleden voor als duovoorzitter: Peter L.A. 

Grootscholten en Cees van Velzen. Frank Engering wordt als kandidaat bestuurslid door 

het bestuur voorgesteld -zie toelichting-. Ten minste 3 lid-verenigingen kunnen voor 14 

september a.s. tegen kandidaten voorstellen bij het secretariaat van de Sportraad van 

Delft   

14. Aandacht voor het vertrek voorzitter Wicher Schreuders, Martin Bronmeijer en Dennis 

Geurts   

15. Sluiting vergadering (21.30 uur) 

 

Na afloop is er gelegenheid voor een samenzijn met een uitgebreide aangeklede borrel 

in het kader van vertrek Dennis, Martin en Wicher.  

 

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 21 

september 2020 in “de Schaapskooi”. 

 

Namens het bestuur, 

 

Wicher Schreuders, voorzitter 

Guus Heemskerk, secretaris/penningmeester 
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Algemene Ledenvergadering Sportraad van Delft 

 

Bijlage: Verslag ALV dd. 18 november 2019 

Lokaal Delfts Sportakkoord 

     Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019 

  Begroting 2021  

 

 

 

Frank Engering (1951), drie sportende kinderen, heeft altijd gewerkt bij kennisinstituten, 

zoals Deltares, in verschillende functies van projectleider tot in het management. Frank is op 1 

juli jl., na bijna 10 jaar bestuurslid, afgetreden als vicevoorzitter van de hockey- en tennis 

vereniging Ring Pass Delft en is zijn hele leven actief lid geweest bij verschillende 

sportverenigingen. Denk daarbij aan recreatief volleybal, voetbal (Ariston ‘80 en DVC), 

zaalvoetbal, hardlopen, veteranen hockey, tennis, maar hij is ook lid geweest van een schaak-, 

bridge- en kegelclub. Naast het actief zelf sporten heeft Frank regelmatig vrijwilligerswerk 

gedaan, zoals voorzitter van de Stichting Overblijven Freinetschool en nieuwbouw commissies 

Freinetschool, wedstrijdsecretaris bij Ring Pass Delft, trainer/coach van diverse hockeyteams 

en Frank brengt nog wekelijks zijn buurjongen naar zijn werk in R’dam. 

De laatste tijd is Frank betrokken geweest bij het tot stand komen van het Delfts 

Sportakkoord, door deelname in de Werkgroepen Verenigingsondersteuning en Sociaal 

domein.  

Frank zou zich graag nog een aantal jaren willen inzetten voor het uitvoeren van dit akkoord in 

samenwerking met andere sportverenigingen in Delft. Frank zou het mooi vinden om dit te 

doen vanuit het gremium, het Bestuur van de Sportraad van Delft. 

http://linkedin.com/in/frankengering 
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