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Jaarverslag 2012 Sportraad van Delft 
 

 
 
Het jaarverslag 2012 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 Ledenvergaderingen (ALV’s) van 
gedachten is gewisseld en/of besluitvorming heeft plaatsgevonden.   
 
Vergaderfrequentie  
In 2012 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 12 maal vergaderd. Er zijn 2 
Algemene Ledenvergaderingen gehouden op respectievelijk 16 april en 19 november 
2011.  
 
Samenstelling Bestuur  
De samenstelling van het bestuur van de Sportraad van Delft zag er in 20112 als 
volgt uit:  
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. 
 
Michel Nap is tussentijds afgetreden en op de bestuursvergadering van november 
heeft onze Sjef van Put zijn functie van secretaris neergelegd. 
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Op de ALV van november is Gerard de Vreede gekozen als penningmeester  
 
Aantal leden  
Eind 2012 waren 85 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft. Deze 
organisaties hebben samen totaal ruim 26.000 leden.  
 
De Sporter  
De Sporter, het informatieblad voor sportief Delft - een uitgave van de Sportraad van 
Delft –is in 2012 vier keer verschenen onder de nummers 223 t/m 226. De 
eindredactie was in handen van Anton W. Brouwer en wegens ziekte van Anton is dit 
door Jacques van den Berg waargenomen. 
 
Contributie Sportraad van Delft  
Onze nieuwe penningmeester Geard de Vreede heeft de niet-betalend verenigingen 
extra benadert wat geresulteerd heeft in betalingen maar ook opzeggingen. Alle 
leden hebben nu de contributie t/m 2012 betaald. 
 
Financieel verslag 2011 en begroting 2013  
In de ALV van 16 april 2012 hebben de leden ingestemd met het financieel verslag 
2011.  
In de ALV van 19 november 2012 hebben de leden ingestemd met de begroting 
2013.  
In de kascommissie hebben op dit moment zitting Adri Verburg, Jelle Bode, Sjaak 
Lispet en Leen van der Hooff. Adri Verburg en Jelle Bode treden reglementair af 
 
Activiteiten  
Evenals in 2011 heeft De sportraad heeft zich in 2012 bezig gehouden met een 
breed scala aan activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder, in 
willekeurige volgorde, kort de revue. 
 
Sesam-academie 
Het bestuur van de sportraad heeft ingestemd met het voorgestelde Plan van 
Aanpak. In de eerste fase hebben Kees Fransen en Arthur de Groot met alle 
bestuursleden individueel gesproken. In deze gesprekken zijn de volgende 
onderwerpen aan de orde gekomen: 

• Hoe denken de leden over de doelstellingen van de vereniging? 
• Met welke activiteiten zullen de doelstellingen worden gehaald? 
• Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het opereren van de vereniging en 

wat is daarvan de oorzaak? 
• Welke prioriteiten zijn er en welke suggesties horen daarbij? 
• Welke ambities heeft ieder bestuurslid? 

 
In maart en april zijn er met tien verengingen gesprekken gevoerd. 
 
21/06: Bijeenkomst bij het Rieten Dak met het voltallige bestuur van de Sportraad om 
de resultaten te bespreken. We hebben toen ook besloten om tot een andere 
portefeuilleverdeling te komen. 
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Portefeuille PR & Communicati 

Representatie sportraad 
Sportcafé bij stadsradio Delft 
Communicatieplan/website/nieuwsbrief: implementatie en onderhoud 
Persberichten/PR 

Portefeuille Informatie & Voorlichting 
Thema-avonden 
Deelname Landelijke congressen 
Signaleren van relevante onderwerpen lokaal/landelijk 
Landelijke Sportbonden voeding houden  

Portefeuille Ondersteuning 
Kennisbank 
Kerntaken leden ook van de Sportraad als belangenbehartiger 
Stages 
Nationale sportweek 
Gezamenlijke belangenbehartiging 

Portefeuille Samenwerking 
Secties en clusters 
Overleg met collega Sportraden 
Externe maatschappelijke contacten 

Portefeuille Beleidszaken Dagelijks Bestuur 
Beleidsoverleg en Contact met Gemeente Delft 
Belang gezamenlijke aangesloten sportverengingen 
Interne beleidszaken  
 
instelling sectie `Sportaccommodaties`van de Stichting Sporthal De 
Sportraad heeft een gesprek gehad naar aanleiding van het verzoek van de Stichting 
Sporthal Tanthof om juridische bijstand voor bouw- en onderhoudsproblemen van de 
Sporthal Tanthof. De sportraad heeft geen juridische deskundigheid in huis en ook 
niet over een regeling beschikt om financiële en andere tegenvallers op te vangen. 
Wat betreft de WOZ is er  medegedeeld dat voor 2012 een gelopen race is. De 
Stichting zal via de gemeenteraad een aanpassing van de belastingverordening 
moeten bewerkstelligen en dus de meerderheid van de raad mee moeten zien te 
krijgen voor 2013 en volgende jaren. De bezettingsgraad van de Sporthal Tantof is 
minder dan 50%. Meer dan de helft van de beschikbare tijd staat de hal leeg. 
(Potentiële) gebruikers zijn afgehaakt vanwege de afstand van de hal tot de 
(binnen)stad. Er is geen openbaar vervoersverbinding vanuit de stad naar de 
sporthal. De energiekosten bedragen 20% van de begroting. Er dreigt een tekort in 
de exploitatie vanwege gebrekkig onderhoud etc. Uit het gesprek kwam naar voren 
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dat andere sporthallen in Delft met vergelijkbare problemen kampen. Tijdens het 
overleg heeft Sjef de suggestie gedaan om een periodiek overleg in het leven te 
roepen. Naar aanleiding daarvan heeft het Stichtingsbestuur gevraagd of het 
mogelijk is dat de sportraad een aparte sectie instelt. Sjef heeft dit verzoek 
vervolgende op de agenda van deze vergadering gezet. 

Na een korte discussie besluit het bestuur tot instelling van de sectie Sportaccommodaties 
onder de vleugels van de sportraad van Delft. Sjef zal deze sectie voorzitten. 

 

Sportimpuls 
Vanuit het NOC*NSF worden er gelden beschikbaar gesteld, de zogenaamde 
Sportimpuls. 
Vóór 1 mei moesten sportverenigingen een subsidieaanvraag indienen voor de 
Sportimpuls. De Sportraad wil de kosten van die aanvra(a)g(en) subsidiëren. Dit zal 
in het aankomend G500 overleg van 19 maart 2012 en het Kerkpolderoverleg van 26 
maart 2012 met de verenigingen worden besproken.  
Er 9 aanvragen de deur uit gegaan, voor een totaal van 1,2 mln euro.  
5 van de 8 Sportimpuls aanvragen zijn gehonoreerd tot een bedrag van   € 560.000,-
-, overigens inclusief 21% BTW; Bibeth gaat de uitvoering van deze aanvragen 
vanuit MVV coördineren. Het gaat om 21 activiteiten met 70 partijen (gemiddeld 4 
partijen per activiteit). 
 
G-500 
Op 19 maart en 24 september zijn de G-500 verenigingen bijeen geweest. 
Buitenstaanders, d.w.z. de verenigingen die te klein zijn om tot het overleg te worden 
toegelaten hebben vaak de indruk dat er binnen de G-500 zaken worden 
‘bekokstoofd’ waar zij de effecten van voelen, maar geen invloed op hebben. Voorts 
is het vaak onduidelijk waarover in het G-500 overleg wordt gesproken en welke 
besluiten worden genomen. (Denktank en klankbord voor gemeentelijk beleid op het 
gebied van o.a. sport en ook uitvoerder van dat beleid….) Afgesproken werd het G-
500 overleg eerst intern te evalueren en daarna te besluiten hoe verder. 

Overleg met andere Sportraden. 
Vorig jaar hebben wij overleg gehad met de Sportraad van Alphen aan de Rijn, dit 
jaar zij we te gast geweest in Pijnacker. 
14/03 hebben we een Kennismakingsoverleg gehad met het Sportplatform Pijnacker 
Nootdorp. 
26/06 hebben we de Sportraad van Maassluis in Delft ontvangen. 

 
Thema-avonden 2012 
Op 14 februari 2012 wordt door de sectie (on)beperkt sporten een themabijeenkomst 
georganiseerd, waarbij praktijkgericht leren voorop staat. Er waren ca. 40 mensen 
aanwezig en een ieder was het er over eens dat deze thema-avond geslaagd was. 
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Thema avond Sportraad nieuwe stijl (27-9-2012) 
De opkomst was mager. Maar er konden toch vijf groepjes worden gemaakt.  Aan de 
hand van de PowerPoint presentatie legde de voorzitter uit  wat er mede door de 
Sesammensen was voorgesteld.. Hij nam  ook de resultaten van het Sesam traject 
dat het bestuur van de SvD doorloopt door. Voorts werd er een aanmeldingsformulier 
voor de portefeuilles van het bestuur verstrekt opdat vertegenwoordigers van de 
leden zich kunnen aanmelden. Dit formulier is ook gepubliceerd in  Sporter nr. 226.  
Afgesproken wordt voortaan (meer) vanuit de portefeuilles te denken en te doen. 

Beweegcoach 
Ook het afgelopen jaar hebben we weer op een fijne manier samengewerkt met Ivy 
Kahlmann, de beweegcoach van Delft. 
 
Nationale Sportmarkt en Sportweek 2012  
De wethouder heeft de Sportweek op 21 april 2012 om 10.30 uur geopend. Er werd 
reclame gemaakt via de krant, sportbladen e.d. Er werd ook een aparte krant 
uitgedeeld. Op de achterkant van de krant stond heel veel informatie van de 
sportraad. Op de Markt was er weer een verenigingsmarkt en ook Sportschool Jan 
Koster was weer present. In het Sophia revalidatiecentrum konden mensen met een 
beperking kennis maken met de sport. Redeoss heeft zijn uren daarvoor beschikbaar 
gesteld. 
 
Zwembaden 
28/06: Hebben wij door middel een bericht in het AD over de privatisering van enkele 
zwembaden in Delft. De Sportraad is hierbij per abuis niet betrokken door de 
gemeente. De voorzitter heeft daarop contact opgenomen met de wethouder. Deze 
heeft zijn excuses aangeboden. De gemeente had vooroverleg met de Sportraad 
moeten voeren over deze kwestie;  
09/10 Ingesproken bij de Raadscommissie over het nieuwe sportaccomodatiebeleid 
van de gemeente Delft; 
31/10 Gesprek met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de 
Sportfondsen gehad; de sectie Zwemmen mag een pakket van eisen/wensen 
neerleggen namens de zwemverenigingen voor het nieuwe zwembad van de 
Sportfondsen (commerciële NV); de voorzitter meldt in dit verband dat het zwembad 
Kerkpolder wordt geprivatiseerd (komt in handen van een Sportfonds) en dat er 
naast die zwembad een nieuw zwembad wordt gebouwd;  
Ook heeft er een gesprek plaats gevonden met Barry van der Ende van de gemeente 
Delft over de privatisering van het zwembad Kerkpolder, ook hier mag de sectie 
Zwemmen een pakket van eisen/wensen neerleggen namens de zwemverenigingen. 
 
Sportnota werkgroep 
Naar aanleiding van het voornemen om een vervolg op de sportnota te schrijven 
heeft de Sportraad een werkgroep ingesteld bestaande uit  Peter Bommelé 
(voorzitter Gisolf), Leen van Hooff (Excelsior) en Guus van Heemskerk (Sectie 
voetbal) Wicher Schreuders, Sjef van Put en Bibeth Gerritsen. 
01/10 was er een eerste bijeenkomst van de Werkgroep Sportnota. Omdat de 
gemeente besloten heeft om de sport op te nemen in een Gezondheidsnota is deze 
werkgroep niet meer bij elkaar geweest. 
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Ardemia 
31/10 Vergadering bijgewoond van de Raad van Advies Ardemia; Ardemia is een 
vereniging van 500 allochtone vrouwen; Jacques is door het verenigingsbestuur 
gevraagd lid van de Raad van Advies te worden. 

 
Overleg met het gemeentebestuur van Delft  
Ook in 2012 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. 
 
Bezoek College van B&W aan de Sportraad 
Het college van  B&W heeft op 30 oktober een bezoek aan de Sportraad gebracht. 
De opkomst van de wethouders was groot (vier, waaronder De Prez die 
verantwoordelijk is voor o.a. het sportbeleid in Delft). Ook de ambtelijke 
ondersteuning was goed vertegenwoordigd. Rob van den Berg en Hilde van Oosten 
waren aanwezig vanuit de ambtelijke organisatie. Hilde is een van de 2 
programmamanagers die rechtstreeks onder het College van B&W vallen. Zij is 
programmaverantwoordelijke voor het sportbeleid van de gemeente. 
Geconstateerd werd dat het een zeer nuttige bijeenkomst is geweest en voor 
herhaling vatbaar. 
De Sportraad is ook zeer content met het optreden van Victor Brouwer, voorzitter van 
Hudito en gastheer voor het bezoek van het College van B&W aan de Sportraad van 
Delft. 
 
 
Stadskracht onderzoek 
De voorzitter heeft van de gemeente een e-mail van de gemeente ontvangen over 
het z.g. stadskracht onderzoek. Eind 2009 heeft het College van B&W voor de eerste 
maal dit onderzoek uitgevoerd. Het College wil dit onderzoek herhalen en heeft de 
Sportraad van Delft geselecteerd om te worden geïnterviewd. Het College vraagt of 
de Sportraad aan het onderzoek wil meewerken. De voorzitter stelt voor dat te doen. 
Het bestuur gaat hiermee akkoord. 
 
JOGG 
Delft is ook een JOGG gemeente. JOGG is mede een initiatief van Paul Rosemüller. 
JOGG is als organisatie al betrokken bij activiteiten binnen een aantal wijken in 
Delft.31/10 Eerste vergadering bijgewoond van de Stuurgroep JOGG (Jongeren Op 
Gezond Gewicht); Jacques is lid geworden van de Stuurgroep. 
 
Re-integratie : ‘Helpende handjes nodig?’ 
02/11 Gesprek gehad bij de gemeente Delft met Bruun van der Steuijt over werkloze 
Delftenaren; gekeken wordt naar mogelijkheden om deze werklozen tijdelijk onder te 
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brengen bij Delftse sportverenigingen als onderdeel van reïntegratietrajecten en ter 
behoud van sociale uitkeringen; 

Sportcafé 
In samenwerking met de Stadsradio Delft hebben we het afgelopen jaar 8 maal een 
sportcafé uitzending verzorgd bij onze leden. 
 
31/01 DHL met daarbij de loting voor de Stad Delft Bokaal; 
28/02 Wippolder; 
27/03 D’ Elft in het Kerkpolderzwembad; 
24/04 Vitesse Delft; 
29/05 Full Speed; 
25/09 DES; 
30/10 DIJC Bertus bij Onder Ons; 
27/11 Ring Pass. 
 
Getoonde belangstelling 
De Sportraad heeft belangstelling getoond bij jubilea van haar leden en was op 
uitnodiging aanwezig bij:  
 
08/01 aanwezig bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Paul 
Tersmette (Ring Pass). 
03/06 Heeft het beeldje Chapeau aan Aad Stolk van EDH uitgereikt; 
16/06 D’Elft bezocht i.v.m. hun 2de lustrum; 
30/06: Prijs uitgereikt aan de Vaders van Tanthof; 
30/06: DWW bestaat 75 jaar; cheque door wethouder uitgereikt, Sportraad beeldje 
aan 50 jarig kaderlid Jan Jansen overhandigd; 
05/09: aanwezig geweest bij de opening van het Parlementair sportjaar; 
12/09; aanwezig geweest bij de uitreiking van de gemeentepenning door de 
burgemeester van Delft aan Paula Leveling van DOK; 
21/09 Aanwezig geweest bij de opening van het Bouldercentrum (Klimwand); 
28/09 Bij Hans van der Zijde geweest i.kv. afscheid van directeur Simon Carmiggelt; 
beeldje overhandigd; 
21/11: Congres Sportservice Zuid Holland 

 
Huldigingbeleid gemeente Delft 
Met ingang van 1 april 2012 is de uitvoering van de regeling “Waardering in de sport” 
overgegaan naar de Sportraad van Delft. 
De bronzen, zilveren en gouden sportspelden zullen dus vanaf deze datum door de 
Sportraad worden verzorgd. De uitreiking vindt plaats door een lid van het College 
van B & W. 
 
02/06 Aanwezig geweest bij de uitreiking van de zilveren sportspeld aan Peter de Kat 
van DES; 

23/09 Gayene Hackverdian, Delftse Watervrienden 






