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Jaarverslag  2011  Sportraad  van  Delft  
 

 
 
Het jaarverslag 2011 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 in het bestuur 
en in de Algemene Lede
besluitvorming heeft plaatsgevonden.   
  
Vergaderfrequentie  
In 2011 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 9 maal vergaderd. Er zijn 2 Algemene 
Ledenvergaderingen gehouden op respectievelijk 11 april en 23 november 2011.  
 
Samenstelling Bestuur  
Per 1 januari 2011 bestond het bestuur uit Jacques van den Berg (voorzitter), Wicher 
Schreuder (vice-voorzitter), Wim IJsseling (penningmeester), Albert Arnold (lid) en Michel 
Nap (lid). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 april waren reglementair aftredend 
Jacques van den Berg, voorzitter, en Wim IJsseling, penningmeester. Deze bestuursleden 
stelden zich herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten, zodat Jacques van den Berg en Wim 
IJsseling werden herbenoemd, respectievelijk als voorzitter en penningmeester.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2011 zijn twee nieuwe 
bestuursleden door het bestuur aan de ALV voorgedragen: Sjef van Put, in de functie van 
secretaris en Bibeth Gerretsen, in de functie van bestuurslid. Er waren geen tegenkandidaten. 
Dhr. Van Put en Mw. Gerretsen zijn vervolgens door de ALV bij acclamatie gekozen en 
benoemd, respectievelijk als secretaris en lid van het bestuur van de vereniging.   
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De samenstelling van het bestuur van de Sportraad van Delft werd daarmee op 23 november 
2011:  
Jacques van den Berg, Voorzitter  
Wicher Schreuders Vice-voorzitter  
Sjef van Put, Secretaris  
Wim IJsseling, Penningmeester  
Michel Nap, Lid verantwoordelijk voor de PR  
Albert Arnold, Lid  
Bibeth Gerretsen, Lid. 
 
Aantal leden  
Eind 2011 waren 105 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft. Deze organisaties 
hebben samen totaal ruim 25.000 leden.  
 
De Sporter  
De Sporter, het informatieblad voor sportief Delft - een uitgave van de Sportraad van Delft is 
in 2011 zes keer verschenen onder de nummers 217 t/m 222. De eindredactie was in handen 
van Anton W. Brouwer.  
 
Contributie Sportraad van Delft  
In het najaar van 2011 heeft het bestuur van de Sportraad (wederom) geconstateerd dat een 
beperkt aantal leden  hun contributie voor het lidmaatschap van de Sportraad van Delft  soms 
over meerdere jaren  niet heeft betaald. Conform een eerder besluit van de ALV op 23 
november 2009, zullen deze leden niet op de lijst worden gezet die jaarlijks naar de gemeente 
wordt gezonden ten einde in aanmerking te kunnen komen voor lastenverlichting. De 
contributie voor het jaar 2011 was dezelfde als voor 2010.   
 
Financieel verslag 2010 en begroting 2012  
In de ALV van 11 april 2011 hebben de leden ingestemd met het financieel verslag 2010.  
In de ALV van 23 november 2011 hebben de leden ingestemd met de begroting 2012.  
 
Activiteiten  
Evenals in 2010 heeft De sportraad heeft zich in 2011 bezig gehouden met een breed scala 
aan activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder, in willekeurige volgorde, kort 
de revue. 
 

1. Werkbezoek aan Rigtersbleek in Enschede 
Op 27 januari 2011 heeft het bestuur een bezoek gebracht aan het project Rigtersbleek in 
Enschede. Binnen het project kan worden deelgenomen aan een drietal sporten (voetbal, 
hockey en korfbal). Ruim 100 sportbestuurders uit Delft, de Delftse sportwethouder en enkele 
ambtenaren van de gemeente Delft brachten een bezoek aan dit project. Ze hebben gesproken 
met alle bij het project betrokken partijen. 
 

2. Subsidie Energiebesparing sportaccommodaties  
In 2011 hebben sportverenigingen met een eigen accommodatie subsidie kunnen aanvragen 
bij de gemeente Delft voor het toepassen van energiebesparende maatregelen en het gebruik 
van duurzame energie. Het -- --. 
Het is nog niet bekend of en zo ja, hoeveel sportverenigingen van deze subsidiemogelijkheid 
gebruik hebben gemaakt. 
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3. Sportloket Belastingdienst Haaglanden 

In februari 2011 heeft de Belastingdienst Haaglanden een sportloket ingesteld. Bestuurders, 
trainers en sporters kunnen bij dat loket terecht met fiscale vragen. Het Sportloket geeft 
voorlichting op het gebied van fiscale regelgeving op verschillende manieren: via 
voorlichtingsbezoeken, themabijeenkomsten en flyers. Het is nog niet bekend of en zo ja, 
hoeveel bestuurders etc. van Delftse sportverenigingen zich tot genoemd loket hebben 
gewend c.q. van welke (voorlichtings)wijze zij van het loket gebruik hebben gemaakt.  
 

4. Stad Delft Bokaal 
 Dit jaarlijks terugkerend evenement is georganiseerd door de sectie voetbal van de Sportraad. 
Het evenement heeft veel bezoekers getrokken waardoor de sportverenigingen zich goed 
konden profileren. De winnaar van de bokaal was dit maal de voetbalvereniging Vitesse, 
uiteraard uit Delft. 
 

5. Kerkpolderoverleg 
In 2011 heeft de Sportraad de verenigingen in het Kerkpoldergebied gevraagd of er behoefte 
was aan een Clusteroverleg. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 24 mei 2011. 
Overlegd werd toen met 4 verenigingen. Aan het eind van 2011 is het Cluster 3 keer bij elkaar 
gekomen. Er heeft voorts extra overleg plaatsgevonden met alle penningmeesters. Negen 
verenigingen waren tenslotte bij het overleg betrokken. Doel van het overleg is te bezien op 
welk vlak en op welke wijze de verenigingen elkaar zouden kunnen versterken. Onderwerpen 
die in 2011 op de agenda hebben gestaan zijn o.a. gezamenlijke inkoop, 
samenwerkingsverbanden, gezamenlijk optrekken richting gemeente en kennisuitwisseling.  
 

6. Partnerovereenkomst MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) 
Op 16 september 2011 hebben de voorzitter van de Sportraad van Delft, de gemeente Delft, 
vertegenwoordigd door wethouder Raimond de Prez en het Platform MVV een gezamenlijke 
intentieovereenkomst ondertekend om de reeds ingeslagen weg van het MVV traject verder te 
stimuleren. 
 

7. Sportvrijwilligersbijeenkomst 
-Vrijwilligersverkiezing 

Het jaar 2011 was het Europees jaar van de vrijwilliger. De gemeente Delft haakte daarop aan 
door elke maand vrijwilligers op een bepaald gebied in het zonnetje te zetten. In de maand 
september stonden de sportvrijwilligers centraal. In heel Nederland zijn er één miljoen 
sportvrijwilligers. Procentueel steekt Delft uit boven het landelijke gemiddelde van 6 procent. 
Ruim 10 procent van de Delftenaren is actief bij een sportvereniging. In het kader van 
Europees jaar van de vrijwilliger heeft dan ook op 22 september 2011 een speciale 
sportvrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden. Het was een geslaagd evenement. Tot 
sportvrijwilliger werd Gerard van der Gaag van de Delftse Reddingsbrigade door de Delftse 
gemeenschap via stemmen op de gemeentelijke website gekozen. Andere genomineerden 
waren Leo Faas (DHL), Leny ten Hulscher (Redeoss), Joop de Jong (Kynologenclub Delft), 
Laura Voorrips (Zwem- en P
(Gymnastiekvereniging Sparta), René Westerveld (Honk- en Softbalvereniging Blue Birds) en 
Henri van der Reijken (Korfbalvereniging DES). 
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8. Invoering combinatiefunctionaris 
In oktober 2011 zijn in Delft de eerste combinatiefunctionarissen onderwijs en sport gestart 
met hun werkzaamheden bij scholen en verenigingen. In januari of februari 2012 zullen de 
overige beschikbare combinatiefuncties worden ingevuld. Dan komen de scholen en 
sportverenigingen in de wijkenVrijenban, Binnenstad, Hof van 
Delft/Voordijkshoorn/Harnaschpolder en Tanthof-West aan de beurt. Belangrijkste taak van 
een combinatiefunctionaris is het verstevigen van de relatie tussen het onderwijsveld en de 
sport d.m.v. het organiseren, begeleiden en coördineren van extra sport- en beweegactiviteiten 
voor leerlingen van scholen bij sportverenigingen. De loonkosten worden voor 60% door de 
gemeente Delft gefinancierd en voor 40% door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). Als werkgever treedt op Sport & Evenementen Haaglanden (S.E.H.). In 
januari 2012 komen er ook speciale combinatiefunctionarissen voor de combinaties sport-
speciaal onderwijs en primair onderwijs-cultuur. 
 

9. Veranderings- en vernieuwingstraject (bestuur) Sportraad 
In 2011 is het bestuur van de Sportraad in samenspraak met de Sesam Academie een 
veranderings- en vernieuwingstraject ingegaan. Op 11 november 2011 hebben de voorzitter 

ondertekend. De leden van de Sportraad worden intensief bij de uitvoering van het plan  
betrokken.  
 

10. G-500 overleg 
Dit overleg is in 2011 4 maal bijeengekomen. Het overleg boekte goede voortgang. 
 

11. Sportcafé bij en met de Stadsradio Delft  
Deze activiteit vindt vanaf 27 september 2011 maandelijks plaats, elke laatste dinsdag van de 
maand. En elke keer bij een andere sportvereniging. Belangrijkste doel van het sportcafé is de  
sportverenigingen uit Delft aan het woord te laten komen. Dit gebeurt door 
vertegenwoordigers van deze verenigingen te interviewen. De interviews hebben betrekking 
op wat deze verenigingen m.b.t. hun sport en sporters doen. Aan de interviews worden actuele 
onderwerpen gekoppeld, zoals spel- en gedragsregels, arbitrage, ontwikkeling van 
sportmateriaal, financiering etc. 
 

12. Beweegcoach  
De gemeente overwoog medio 2011 de beweegcoach af te schaffen, d.w.z. geen middelen 
meer beschikbaar te stellen voor het aanhouden van deze functionaris. Het bestuur heeft de 
gemeente verzocht de middelen te handhaven. De gemeente heeft daarop een positief besluit 
genomen. De beweegcoach blijft dus beschikbaar. 
 

13.  
Enkele bestuursleden hebben dit op 11 oktober 2011 door Sportservice Zuid-Holland, in 
opdracht van de Provincie Zuid-Holland, voor sportverenigingen, coaches en het onderwijs, 
georganiseerde congres, bijgewoond en meegedaan aan een aantal van de 11 in het kader van 
het congres georganiseerde workshops: 1. Core Stability; Hype of noodzaak?; 2. Nieuwe 
praktische inzichten in techniektraining; 3. Mindset; 4. VMBO in beweging; 5. De 
combinatiefunctionaris, een apart vak; 6. Meer Vrijwilligers in Kortere tijd; 7. Help, er loopt 
talent in onze vereniging; 8. Sportsponsoring: geld binnenhalen en houden; 9. Een veilige 
sportkantine; 10. Jongeren zelf aan zet; Hoe doe je dat?; 11. De sportvereniging; Back to 
basics. Ook het bedrijfsleven steunde dit congres. Voorafgaand vond een expertmeeting plaats 
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voor gemeente ambtenaren en lokale politi
maatschappelijke ondersteuning) en sport.  
 
a. Thema-avonden 2011 
De Sportraad van Delft heeft in 2011 een drietal thema-avonden georganiseerd:  

Sponsoring in de Sport op 24 januari 2011; Voor deze avond had de Sportraad een tweetal 

hield een betoog 
vanuit het verzekeringsperspectief.  

 Sporten met een beperking bij uw vereniging op 4 april 2011; Doel van de avond was 
sportverenigingen te stimuleren en aanzetten om sportactiviteiten te organiseren voor 
genoemde doelgroep. De belangri

Interactie stond tijdens 
deze avond voorop. Iedereen kon zijn/haar ervaring, vragen of opmerkingen over het 
onderwerp van de avond naar voren brengen. Dit kon in de vorm van twee workshops (Hoe 
start ik een activiteit? En Hoe houd ik een activiteit draaiende?). De avond leverde 
aanbiedingen op vanuit diverse sportverenigingen. Tijdens de avond waren aanwezig Ivy 
Kahlman, beweegcoach van de gemeente Delft en mw. Martine de Groot. 

Maatschappelijk Verbinden en Samenwerken op 16 september2011. Deze thema avond 
werd georganiseerd d.m.v. de samenwerking tussen de Sportraad van Delft, het Platform 
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV), de gemeente Delft en Sportservice Zuid-
Holland. De avond was bedoeld voor alle sport- en cultuurverenigingen en maatschappelijke 
partners op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn, ouderen en jeugd uit Delft. De 
belangrijkste doelstelling was organisaties via speeddate met elkaar in contact te brengen. 
Verder gaf de activiteitenvereniging Ardemia (500 leden) een presentatie van haar activiteiten 
op het gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn. Tot slot werden een aantal MVV-
ambassadeurs voorgesteld die de MVV methode uitdragen en ondersteunen. 
Het gezamenlijke initiatief om deze avond te organiseren leverde de Sportraad applaus op van 
de VVD (gemeenteraad van Delft). VVD gemeenteraadslid Leja van der Hoek meldde in de 
pers dat de bij de avond betrokken organisaties gezamenlijk hebben gekeken of zij in het 
kader van het MVV traject een rol kunnen vervullen bij het huisvesten van 
mensen/activiteiten die uit hun buurthuis weg moeten. Het College overweegt 8 van de 13 
buurthuizen in Delft te sluiten vanwege een te geringe bezetting.   
 
b. Thema-avonden 2012 
Eind 2011 heeft het bestuur besloten voor 2012 de volgende thema avonden te organiseren: 
- Praktijk voor kaderleden die sporten aanbieden voor mensen met een beperking; 
- Combinatiefunctionarissen; 
- Politiek forum over de voortgang van de uitvoering van de gemeentelijke Nota Bewegen, 
Spelen en Sporten. 
 
c. Oprichting Sectie (on)beperkt sporten 
Tijdens de Thema-avond Inclusieve Samenleving van 4 april 2011 is besloten een nieuwe 
sectie binnen de Sportraad op te richten: Sporten met een beperking. De sectie wordt 
voorgezeten door Jacques van den Berg. Thans (peildatum 1 maart 2012) hebben 12 
verenigingen die sport aanbieden aan mensen met een beperking zitting in deze sectie. 
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d. Nationale Sportmarkt en Sportweek 2011  
Op 9 april 2011 is de Nationale Sportweek in Delft gestart met een Sportmarkt. Om de komst 
van deze Nationale Sportweek in Delft te stimuleren is een aparte stichting in het leven 
geroepen: Positief Plus. Jacques van den Berg (voorzitter van de Sportraad van Delft) is 
voorzitter van Positief Plus. Deze stichting zal vervolgens o.a. sportactiviteiten organiseren, 
zal daarvoor subsidie aanvragen en zal die doorgeven aan concrete opdrachtnemers.  
 
e. Overleg met het gemeentebestuur van Delft  
Ook in 2011 is er periodiek overleg met de gemeente geweest. Een belangrijk onderwerp in 
dat kader is de tussentijdse evaluatie van de Sportnota van de gemeente Delft geweest. De 
Sportraad heeft daarbij haar eigen op- en aanmerkingen ingebracht. Dat heeft er begin 2012 
toe geleid dat in de betreffende raadscommissie commissiebreed is verzocht voortaan bij het 
evaluatieoordeel van het College van B&W een apart advies toe te voegen van de Sportraad, 
zodat de op- en aanmerkingen van de Sportraad expliciet worden. 
 
Acte de présence:  
De Sportraad heeft belangstelling getoond bij jubilea van haar leden en was op uitnodiging 
aanwezig bij:  

- Het 5 jarig bestaan van Dancing Delft; 
- De onderscheiding van voorzitter Jan van Zuijlen van Sandow op 12 maart 2011; 
- De uitreiking  
- Het 125 jarig bestaan van DIJC Schaatsclub Delft op 24 september 2011. 

 
Verder heeft de Sportraad bijgedragen aan het jubileumbestaan van Sportschool Jan Koster 
door een Z  ter beschikking te stellen. 
 
Prijsuitreikingen  
De Sportraad van Delft heeft ook in 2011 aandacht besteed aan bijzondere prestaties van 
Delftse sporters en Delftse vrijwilligers in de sport.  
 
a. Eremedailles  
De eremedaille van de Sportraad is in 2011 tijdens de ALV van 11 april uitgereikt aan Fred 
Platzek van Hudito. 
 
b. Uitreiking Sportraadbeker  
De sportraadbeker is in 2011 ten deel gevallen aan Tim Kool. 
 
c. Motivatieprijzen  
In 2011 zijn door de Sportraad geen motivatieprijzen uitgereikt. 
 
d. Veteranenprijs  
Tijdens de ALV van 23 november mochten Jeanne op den Brouw van Scuba Libre en Corry 
Diederik van Dancin Delft de veteranenprijs in ontvangst nemen. Jeanne (74 jaar) is ruim 30 
actief lid van Scuba Libre. Ze maakte ca. 700 duiken in binnen- en buitenland. Ze gaat nog 
steeds enkele keren per jaar onder water. Daar moet zij veel inspanningen voor verrichten. 
Jeanne is bovendien een van de instructeurs bij Scuba Libre. 
Corry (80 jaar) is begonnen bij de jazzafdeling van gymnastiekvereniging Excelsior. Deze 
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ervaring met jazzdansen. Zij is het oudste en tevens lenigste 
zwemt ze nog veertig baantjes in de week om haar conditie op peil te houden! 
 
e. Sportvrijwilliger van het Europees jaar 2011 van de vrijwilliger  
Zoals eerder vermeld werd Gerard van der Gaag van de Delftse Reddingsbrigade op 22 
september 2011 door de Delftse gemeenschap verkozen tot sportvrijwilliger van het jaar 2011.  
 
Versie 30 maart 2012 
 
 J.H. van Put, secretaris Sportraad van Delft 


