
1 

Jaarverslag 2013 Sportraad van Delft 

Jaarverslag 2013 Sportraad van Delft 
 

 
 
Het jaarverslag 2013 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 2013 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 10 maal vergaderd. Er zijn 2 Algemene 
Ledenvergaderingen gehouden op respectievelijk 15 april en 18 november 2013.  
 

Samenstelling Bestuur  
De samenstelling van het bestuur van de Sportraad van Delft zag er in 2013 als volgt uit:  
Jacques van den Berg, Voorzitter  
Wicher Schreuders Vice-voorzitter  
Joyce van der Sloot, Secretaris  
Gerard de Vreede, Penningmeester  
Albert Arnold, Lid  
Bibeth Gerretsen, Lid. 
Op de ALV van april is Joyce van der Sloot officieel gekozen als secretaris  

 
Aantal leden  
Eind 2013 waren 87 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft. Deze organisaties hebben 

samen totaal ruim 26.000 leden. 
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De Sporter  
De Sporter, het informatieblad voor sportief Delft - een uitgave van de Sportraad van Delft is 
in 2013 drie keer verschenen onder de nummers 227 t/m 229. 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 penningmeester Geard de Vreede is gestart met het vervroegen van de betalingen van 
de contributie over het jaar 2013. De leden hebben de factuur voor het lidmaatschap al per 
maart 2013 ontvangen. Deze methode heeft resultaat, gezien alle contributie over het jaar 
2013 per oktober al binnen was. Voor het jaar 2014 zullen de facturen nog meer richting het 
begin van het jaar (januari) worden verstuurd. 
 

Financieel verslag 2011 en begroting 2013  
In de ALV van 15 april 2013 hebben de leden ingestemd met het financieel verslag 2012.  
In de ALV van 18 november 2013 hebben de leden ingestemd met de begroting 2014.  
In de kascommissie hebben op dit moment zitting Sjaak Lispet en Leen van der Hooff en Piet 
Makkes als reserve. 

 
Activiteiten  
Evenals in 2012 heeft De sportraad zich in 2013 bezig gehouden met een breed scala aan 
activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder, in willekeurige volgorde, kort de 
revue. 
 

 Sesam-academie 

Op dinsdag 9 juli 2013heeft de Sportraad van Delft het traject met de Sesamacademie 
afgesloten. De Sesamacademieheeft de structuur van de Sportraad onder handen genomen 
en een bijdrage geleverd aan een nieuw beleidsopzet, genaamd de Sportraad 2.0. De 
sportraad heeft nu onder andere een goede portefeuilleverdeling en opgestelde 
takenlijsten. Deze samenwerking is als zeer informatief en vruchtbaar ervaren. 

 Sportimpuls 

Ook dit jaar zijn de nodige aanvragen gehonoreerd, de Sportraad is blij dat zij de aanvragen 
hebben uitbesteed aan SEHaaglanden. 

 

 Werkgroepen 
Werkgroep brede school:De gemeente zal dit jaar geen  subsidie meer verlenen voor het 
project Brede school. Vanuit de verenigingen blijft echter nog steeds vraag naar dit project , 
gezien de positieve resultaten. Op woensdag 27 maart 2013 zijn daarom een aantal 
verenigingen bij DKC bij elkaar gekomen om de mogelijkheden voor dit project te bekijken. 
Verenigingen zullen zelf de activiteiten kunnen blijven organiseren. Het belangrijkst is dat 
deze activiteiten gepubliceerd kunnen worden op een website, waarvandaan tevens kan 
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worden ingeschreven.  De sportraad zal deze website gaan overnemen. Hier wordt 
momenteel nog aan gewerkt. 
 
Sectie talentontwikkeling:  
Namens de sportraad is een nieuwe werkgroep opgericht, die zich bezig gaat houden methet 
goed begeleiden van topsporters in Delft. 
Voorzitter is Martijn Leonard, namens de Sportraad zitten Albert, Jacques en Wicher in deze 
sectie. 
 
Werkgroep transparantie in de Sport:Op donderdag 4 april is deze werkgroep bij Concordia 

bij elkaar gekomen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft zowel de Sportraad als de 

gemeente diverse cijfers betreffende dit onderwerp geïncasseerd.  De Sportraad heeft van 

31 verenigingen de cijfers ontvangen. Van deze cijfers zijn een aantal grafieken opgesteld 

over de gemiddelde inkomsten en uitgaven in percentages, de huur van accommodaties in 

percentages van de uitgaven , contributies in percentages van de inkomsten. Alle namen van 

de verenigingen zijn hierbij weggelaten, om de gegevens onafhankelijk te kunnen bekijken 

en vergelijken. Hieruit blijkt dat zowel per tak van sport als per sportpark grote verschillen te 

zien zijn. In 2014 zal verder worden bekeken wat met deze uitkomsten gedaan wordt. 

Werkgroep Samenstelling Sportraad 2014: Na de Algemene Ledenvergadering in april zal 

het overgrote deel van het huidige bestuur aftreden. Het bestuur zal dan slechts nog uit 2 

bestuursleden bestaan. De werkgroep heeft gekeken naar welke oplossingen hiervoor 

kunnen worden aangedragen. Eind 2013 was nog geen concrete oplossing beschikbaar. Ook 

in 2014 zal dus verder worden gekeken hoe de Sportraad zal worden voortgezet na april 

2014. 

 

 Overleg met andere sportraden 
Op 16 september is de Sportraad van Delft bij Sportservice Zuid-Holland op bezoek geweest. 
Hier is met Stephanie Carlson gesproken is over een aantal zaken, betreffende hoe andere 
gemeentes het doen. Elke gemeente heeft zijn eigen sportbeleid. Wanneer dit zichtbaar 
wordt gemaakt, kan gekeken worden of er samenwerking mogelijk is. Sportservice Zuid-
Holland gaat in 2014 een bijeenkomst met andere sportraden uit de regio organiseren. Hier 
kan met elkaar kennis worden gemaakt en kan voordeel gehaald worden uit elkaars sterke 
punten.  

 

 Thema-avonden 2013 
Themabijeenkomst: Autisme in de Sport (dinsdag 29 januari 2013)Deze thema bijeenkomst 
is gehouden op de locatie van Ipse de Bruggen aan de Paardenmarkt was bedoeld voor 
iedereen die meer kennis en informatie wilde over autisme in de sport. Het doel van deze 
avond was naast het inwinnen van informatie ook in de praktijk ervaring op doen over hoe 
het is om autisme te hebben.  
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Themabijeenkomst: Coachen op sociaal gedrag (maandag 23 september 2013)Deze avond 
is in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin, NOC*NSF en Luisterrijk de kindercoach 
georganiseerd. Deze thema-avond was bedoeld om de problemen van het gezin maar ook 
daar buiten te herkennen. Coaches/trainers spelen hierbij een belangrijke rol en konden zich 
daarom opgeven voor de gratis cursus ‘Er is meer te winnen’. Deze cursus zou ingaan op 
positieve gedragsbeïnvloedingenbestond uit 4 bijeenkomsten, welke zijn gehouden bij DVC. 

 

 Nationale Sportmarkt en Sportweek 2013  
 
Ook deze week heeft weer in april plaatsgevonden onder auspiciën van de Sportraad, de 
uitvoering was in handen van evenementenbureau Vanderkruit. Dit jaar was er voor het 
eerst een lifestylebeurs die gehouden werd bij SEP. 

 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid en uitvoeringsnotitie Gezond en Wel 

In 2013 is de nota Lokaal Gezondheidsbeleid met bijbehorende uitvoeringsnotitie opgesteld 

door de gemeente Delft. Deze nota is samen met ons tot stand gekomen en het bewegen 

heeft een centrale plaat daarin. Komende jaren zal deze nota als leidraad gelden voor het 

beleid van de gemeente Delft 

 Kennisbank Sportraad van Delft 

In 2013 heeft de Sportraad het initiatief om een kennisbank op te zetten neergelegd bij de 
sportverenigingen. 
De Sportraad van Delft is er van overtuigd dat er veel kennis aanwezig is bij de leden van de 
aangesloten verenigingen. In de kennisbank staan geen namen gepubliceerd, maar wel de 
kennis die beschikbaar is. In het kader van samenwerking zouden de sportverenigingen 
elkaar hiermee kunnen helpen en versterken. De kennisbank is momenteel nog mager bezet, 
het streven is om deze met behulp van de verenigingen in 2014 uit te breiden. 
 

 VSG-congres 

Op 25 en 26 september 2013 organiseerde de gemeente het landelijk VSG-congres in Delft. 
Het congres telde ruim 200 deelnemers, 26 verschillende workshops en 16 zogenaamde 
kleedkamersessies. Ook de sportraad van Delft was voor dit congres door de gemeente 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het congres is als innovatief en leerzaam ervaren. 

 Lezing Dennis van der Geest 

Deze lezing is mogelijk gemaakt door een samenwerking van de TU Delft, de Sportraad van 

Delft en My Sport Culture. Tijdens de lezing deelt voormalig Olympisch judoka zijn geheimen 

over winnen, ondernemerschap en communicatie. 
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 Bijeenkomst Delft  in Beweging 

De sportraad van Delft heeft samen met MVV Nederland op 4 oktober 2013 bij GGZ Delfland een 

bijeenkomst georganiseerd voor sportverenigingen en maatschappelijke partners. Aanwezig waren 

de politiek, sportverenigingen van Delft en maatschappelijke partners om samen van gedachten te 

wisselen over de toekomst. Ook de KVLO, een belangenvereniging voor docenten lichamelijke 

opvoeding, was aanwezig. Besproken is wat men voor elkaar zou kunnen betekenen. Op deze avond 

is tevens door de Sportraad een motie uitgereikt aan de politieke partijen. Hierin staat een verzoek 

om de sport te ontzien bij de komende bezuinigingen, ondertekend door diverse belang hebbende 

personen en partijen. 

 

 Lerende Netwerken 

Op maandag 22 april is een groep van 20 deelnemers uit Delft afgereisd naar Breda. De 
groepssamenstelling was heel divers, waarin zowel mensen van de gemeente, de sportraad 
en de sportverenigingen vertegenwoordigd waren. Bij een atletiekvereniging in Breda werd 
door het ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeenten de bijeenkomstLerende 
netwerken Sport en Bewegen georganiseerd. Over de dag werden diverse workshops 
gevolgd. De bijeenkomst bracht diverse ideeën en afspraken voor activiteiten en 
samenwerkingen tussen verschillende partijen op. 
 

 Verenigingsmonitor Mulier Instituut 

In samenwerking met de gemeente Delft heeft de Sportraad de verenigingsmonitor voor 

Delft mogelijk gemaakt. Het onderzoek wordt door het Mulier Instituut onder de 

sportverenigingen uitgezet middels een enquête. De verenigingsmonitor geeft een goed 

beeld van de Delftse sportverenigingen in al haar facetten: leden, kader, activiteiten, 

financiën en ontwikkelingen. De resultaten laten een aantal opvallende uitkomsten zien. Er 

kan worden gesteld dat delft over het algemeen goed scoort ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde. 

 Mandela Film 

Op maandag 9 december bood de Sportraad, mede namens de gemeente Delft, de 
bestuurders en vrijwilligers van de Delftse sportverenigingen de kans om gratis de film over 
Mandela ‘Long Walk to Feedom’ bij te wonen. De film over Mandela was bedoeld als 
inspiratie om ook te besturen met een visie en dit vervolgens te gebruiken binnen de eigen 
verenging. 

 Sportcafé 
In samenwerking met de Stadsradio Delft hebben we het afgelopen jaar 8 maal een 
sportcafé uitzending verzorgd in de studio van de Stadsradio Delft of bij DVC. 

- Dinsdag 8 januari 2013 bij DVC 
- Dinsdag 26 februari 2013 in de studio van de Stadsradio Delft 
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- Dinsdag 26 maart 2013 in de studio van de Stadsradio Delft 
- Dinsdag 28 mei 2013 bij DVC 
- Dinsdag 24 september 2013 bij  DVC 
- Dinsdag 29 oktober 2013 bij DVC 
- Dinsdag 26 november 2013 bij DVC 

 
 

 
Sportcafé in de studio van de Stadsradio Delft 
 

Getoonde belangstelling 
De Sportraad heeft belangstelling getoond bij jubilea van haar leden en was op uitnodiging 
aanwezig . 
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Huldigingbeleid gemeente Delft

 
De Sportraad verzorgt de uitreiking van bronzen, zilveren en gouden sportspelden. De 
uitreiking vindt plaats door een lid van het College van B & W, onze voorzitter was daarbij 
aanwezig. 

- gouden sportspeld Adrie de Gruijl 
- bronzen sportspeld Yael Althuis 
- gouden sportspeld Boudewijn Boogaard 
- bronzen sportspeld Casper Wolf 
- gouden sportspeld Frank de Vreede 
- gouden sportspeld Ellen Diijkshoorn 
- gouden sportspeld Willem den Dulk 
- zilveren sportspeld Ton Gommers 
- bronzen sportspeld Victor den Heijer 
- bronzen sportspeld Menno Lomans 
- bronzen sportspeld Ferry Adema 
- bronzen sportspeld Egbert Stolk  
 

 

Prijsuitreikingen  
Veteranenprijs  
Op de ALV van 18 november 2013 is de veteranenprijs aan 2 kandidaten uitgereikt, die ieder 
voldeden aan de bijbehorende criteria voor de veteranen prijs. 
De Heer Anton Versprille van Atletiekvereniging AV’40 (76 jaar) en mevrouw Babs van 
Oosten van de Delftsche Kegelbond (84 jaar) zijn beiden nog behoorlijk actieve sporters. 



8 

Jaarverslag 2013 Sportraad van Delft 

Beide hebben indrukwekkende prestaties geleverd en zijn nog steeds actief binnen de 
vereniging.  
 
 

 
 
 
 
PERS 
Regelmatig wordt de Sportraad benadert door de Pers. Het AD doet dit regelmatig en in de 
Delft op Zondag heeft de Sportraad een vast plekje in Sport en Meer. Hierin heeft de 
voorzitter ook een eigen column. 
Uiteraard zijn we daar zeer dankbaar voor. 
 

Politiek 
Ook de politiek weet de Sportraad steeds meer te vinden en worden we ook regelmatig 
geraadpleegd bij prangende zaken. Dit wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. 
 

Medewerkers 
Tijdens diverse vergaderingen maken we gebruik van de diensten van Conny van der Lande 
van een notuleerbureau. 
Hiervoor onze hartelijke dank. 
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Gastvrijheid 
Bij vele verenigingen worden wij altijd gastvrij ontvangen. De Sportraad wil DVC bedanken 
voor het plaats vinden van het Sportcafé evenals de Algemene ledenvergaderingen en DHL 
voor het plaats vinden van de bestuursvergaderingen,  
 
 
 
Januari 2013, Joyce van der Sloot, Secretaris Sportraad van Delft 

 


