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Het jaarverslag 2009 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten 
van de sportraad in brede zin inclusief onderwerpen uit de bestuursvergaderingen en de 
Algemene Ledenvergaderingen (ALV). 
 
 
Vergaderfrequentie 
In 2009 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 9 maal vergaderd. Er zijn 2 
Algemene Ledenvergaderingen gehouden op resp. 20 april en 23 november. 
 
 
Samenstelling Bestuur 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 april waren reglementair aftredend de 
heren Arnold en Schreuders. Zij hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november is een nieuw bestuurslid 
voorgedragen en gekozen: Anna Molleman is toegetreden tot het bestuur en heeft de 
functie van secretaris op zich genomen. De huidige secretaris, Piet Makkes, heeft zijn 
handen vol aan het plaatsvervangend voorzitterschap van Redeoss en is daarom tot 
waarnemend secretaris van de sportraad benoemd. 
De samenstelling van het bestuur van de Sportraad van Delft werd daarmee op 23 
november: 
Jacques van den Berg  Voorzitter 
Wicher Schreuders   Vice-voorzitter 
Anna Molleman   Secretaris 
Piet Makkes    Waarnemend secretaris 
Wim IJsseling    Penningmeester 
Roel Swaap    Lid, PR 
Albert Arnold    Lid 
 
 
Aantal leden 
Eind 2009 waren 102 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft die samen in 
totaal ca. 22.000 leden hebben. 
 
 
De Sporter 
De Sporter, het informatieblad voor sportief Delft - een uitgave van de Sportraad van 
Delft – is in 2009 6 keer verschenen. 
 
 
Financieel verslag 2008 en begroting 2010 
In de ALV van 20 april hebben de leden ingestemd met het financieel verslag 2008 met 
de aanbeveling om het batig saldo op een rentemeerrekening te zetten. Deze 
aanbeveling is uitgevoerd. 
In de ALV van 23 november hebben de leden ingestemd met de begroting 2010. 
 
 
Contributie Sportraad van Delft 
Helaas heeft de sportraad eind 2009 moeten constateren dat maar liefst een dertigtal 
sportverenigingen hun contributie voor het lidmaatschap van de Sportraad van Delft nog 
steeds niet heeft betaald. Deze betalingsachterstand betreft soms meerdere jaren. De 
sportraad heeft dit aangekaart in de ALV van 20 april.  
Omdat de sportraad van mening is dat dit niet eerlijk is ten opzichte van de netjes 
betalende leden is de ALV van 23 november jl. daarom gemeld dat betreffende 
verenigingen – in eerste instantie - niet op de ledenlijst zullen worden geplaatst die 
jaarlijks naar de gemeente gaat ten behoeve van de toekenning van lastenverlichting. Zij 
komen daarmee dus niet in aanmerking voor deze subsidie. De voorzitter benadrukte in 
de ALV dat deze maatregel zeer onvoordelig voor betreffende verenigingen zou uitpakken 
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want de contributie is vele malen lager dan het bedrag dat de lastenverlichting de 
verenigingen oplevert. 
 
 
Activiteiten 
De sportraad heeft zich in 2009 bezig gehouden met een breed scala aan activiteiten. 
Een aantal daarvan wordt hieronder kort vermeld. 
 
 
Thema-avonden 
De verenigingsondersteuner (Breed Welzijn Delft) heeft met medewerking van de 
Sportraad van Delft in 2009 een drietal thema-avonden georganiseerd:  
 18-05-2009  Wet WOZ (waardering onroerende zaken) 
 26-10-2009  Maatschappelijke stages in de sport 
 16-11-2009  Energiebesparing in de sport 
 
 
Nationale Sportmarkt en Sportweek 2009 
Van 17 april tot 25 april 2009 heeft de Nationale Sportweek plaatsgevonden. In het 
kader hiervan vond op zaterdag 18 april een Sportverenigingsmarkt plaats op de Delftse 
Markt. Verenigingen maakten reclame voor hun sport en/of vereniging. Tevens werden 
diverse demo’s van SportsArt Jan Koster gepresenteerd.  
Op de andere dagen van de sportweek werden diverse sport- en beweegactiviteiten 
georganiseerd bij sportverenigingen, in sporthallen, bij scholen, in woonzorgcentra, in 
buurthuizen, etc.  
De Nationale Sportweek 2010 zal plaatsvinden van 17 tot 24 april. Op zaterdag 17 april 
zal wederom een sportmarkt georganiseerd worden. 
 
 
Nota ‘Bewegen, Spelen en Sporten (BSS) 2009-2012, De Rode Draad’ van de 
gemeente Delft 
De gemeente Delft heeft in 2009 bewezen actief beleid te voeren op het gebied van 
sport. In het voorjaar verscheen de nota Bewegen, Spelen en Sporten 2009-2012 ‘De 
Rode Draad’. Speerpunten uit deze nota zijn: 
 
 

1. Vernieuwing sportaanbod 
2. Jongeren Bewegen 
3. De Wijk Beweegt 
4. Sterke sportverenigingen 
5. Clustering sportaanbod 
6. Iedereen doet mee 
7. Big Move Delft 
8. Ruimte om te bewegen 
9. Kenniscentrum Bewegen, Spelen en 

Sporten 
10. Communicatie 

 
 
 
De sportnota is zeer ambitieus en de realisatie ervan zal een intensieve betrokkenheid 
van alle betrokken partijen vergen. De sportraad heeft zich achter de doelstellingen 
gesteld.  
 
Samen werken aan samenwerken 
Tijdens de ALV van 23 november jl. heeft de Sportraad van Delft extra aandacht besteed 
aan samenwerken binnen de sport door middel van een paneldiscussie waarin een aantal 
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gasten uit de sportwereld en de gemeente Delft plaatsnamen. De moderne sporter heeft 
behoefte aan een veelzijdig sportaanbod voor het hele gezin, vaak het liefst binnen de 
eigen vereniging. De schoolsportverenigingen zijn in opkomst. De sportverenigingen 
worden als gevolg van stijgende kosten en de financiële crisis geconfronteerd met hoge 
lasten. Dit zijn slechts een paar redenen waarom wij allen moeten nadenken over 
vormen van samenwerking, bijv. door verenigingen onderling, maar ook binnen 
sportcomplexen/-parken en met scholen.  
De sportraad verleende in 2009 graag medewerking aan het tot stand brengen van 
samenwerkingsverbanden, participatie in schoolsportverenigingen, etc. en zal dat 
uiteraard ook in de komende jaren blijven doen. Wij hebben korte communicatielijnen 
met onder meer de gemeente Delft, Sportservice Zuid-Holland en uiteraard de 
verenigingsondersteuner.  
 
 
Overleg met de gemeente Delft 
Ook in 2009 heeft de sportraad veelvuldig overlegd  
– mondeling, per e-mail, etc. met ambtenaren en 
de wethouder van Sport. De Sportraad van Delft en de  
gemeente Delft hebben op 15 oktober 2009 een conve- 
nant ondertekend waarin beide partijen de intentie  
uitspreken zich te zullen inspannen voor de implemen- 
tatie van de in de sportnota genoemde speerpunten 
(zie hierboven). 
 
 
 
 
 
 
Overleg met Breed Welzijn Delft en de Jongerenraad Delft 
Het afgelopen jaar heeft de Sportraad van Delft eveneens gesprekken gevoerd met Breed 
Welzijn Delft en met de Jongerenraad Delft. Met beide organisaties wil de sportraad 
graag intensiever samenwerken. Men heeft hier positief op gereageerd. 
 
 
Project Werven en behoud van Allochtone Kaderleden 
De sportraad heeft een start gemaakt met het project “Werven en behoud van allochtone 
kaderleden”. Tot ons grote genoegen heeft voetbalclub Vitesse Delft zich aangemeld voor 
een eerste pilot-project. Vitesse, de sportraad, een stagiair van de Haagse Hogeschool 
(die tevens voetbalt bij Vitesse) en de begeleidster van dit project zijn samen 
voortvarend aan de slag gegaan. Begin 2010 zal een feestelijke vrijwilligersavond worden 
georganiseerd. 
 
 
Prijzen 
Uiteraard heeft de Sportraad van Delft ook in 2009 aandacht besteed aan bijzondere 
prestaties van sporters en vrijwilligers in de sport.  
 
 
Eremedailles 
Eremedailles, bestemd voor mensen die zich gedurende lange tijd belangeloos hebben 
ingezet en op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor hun vereniging, sectie 
of cluster, zijn in 2009 uitgereikt aan: 
 
 mevrouw Annie van de Knaap die al meer dan 30 jaar een enthousiaste vrijwilliger bij 

de korfbalvereniging Fortuna/Tempus is. Zij stimuleert en traint jonge kinderen om 
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korfbalwedstrijden te gaan spelen. De laatste 4 jaar is ze de drijvende kracht van het 
BOS-project van de gemeente Delft in het Tanthof.  

 Cock van der Pot die al ruim 25 jaar vrijwilliger is bij de voetbalvereniging Fullspeed. 
De laatste jaren is hij voorzitter van de vereniging, dit najaar draagt hij het 
voorzitterschap over aan zijn opvolger. 

 
  
Uitreiking Sportraadbeker  
Handboogschutter Olga Zandvliet heeft de Sportraadbeker ontvangen. Zij is lid van de 
handboogsportvereniging Frederik Hendrik en heeft de laatste jaren vele 
kampioenschappen behaald zoals 1e Europese Teamkampioenschap in 2000, Nederlands 
Kampioen 2002/2005/2008, Europees Kampioen 2002 en 3de op Wereldkampioen-
schappen (nationale team en indoor 2002). 
 
 
Motivatieprijzen 
De sportraad heeft twee motivatieprijzen – 
Een prijs die is bestemd voor jonge vrijwilligers 
die zich buitengewoon inspannen op diverse 
gebieden binnen hun vereniging - uitgereikt, 
nl. aan Jurjan Ottens van Redeoss en Saskia 
van der Voort van DES. 
 
 
Veteranenprijs 
De Veteranenprijs – een prijs die bestemd is voor 60-plussers die aansprekende 
sportprestaties leveren – is uitgereikt aan Maurits Ypma van de loopgroep Fortuna die 
zeer actief bezig is met zijn sport. Zo doet hij o.a. mee aan de Golden Tenloop, de City 
Pier City en ook de Oerpolderloop in zijn geboorteplaats het Heidenskip. Maar hij heeft 
ook marathons op zijn naam geschreven, onder meer Rotterdam in 2008 in 4:11:08 en 
dit jaar in Leiden, in 4:13:52.  
 
 
 
 
 
 
Anna Molleman, maart 2010 
 
 
 
 
 
 

 


