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Het jaarverslag 2015 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten 
van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waar-
over in het bestuur en in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van gedachten is  
gewisseld en/of besluitvorming heeft plaatsgevonden.   

Overlijden erelid Anton Brouwer 
Op dinsdag 15 september jl. is, een dag na zijn 91e verjaardag, overleden 
Anton W. Brouwer, Erelid van de Sportraad van Delft. 
Anton, afkomstig uit de zwemwereld, was binnen de Sportraad bestuurs-
lid van 1964 tot 2006, ofwel meer dan 40 jaar. In die periode was hij  
onder meer secretaris (1965-1972) en 2e voorzitter (1978-2006), alsmede  
redacteur van het blad ‘De Sporter’ (1972–2006). 
Met name zijn activiteiten gedurende meer dan 30 jaar als redacteur van 
‘De Sporter’ zijn zeer opmerkelijk en waardevol te noemen. Anton verzorg-
de eigenlijk in zijn eentje de totstandkoming van dit blad, dat hij grotendeels vol schreef. Ieder 
nummer weer. Naast zeer vele andere artikelen beschreef Anton de complete geschiedenis van 
de Sportraad, onder meer in het jubileumnummer van ‘de Sporter’ bij het 50-jarig bestaan van de  
Sportraad in 1998. Toen het Sportraad-bestuur nog maar relatief kort geleden besloot om 
definitief te stoppen met ‘de Sporter’ als papieren communicatiemiddel en helemaal over te 
gaan tot modernere communicatiemiddelen, zoals e-mails en de website, had Anton hier 
desgevraagd alle begrip voor. Voor zijn geweldige staat van dienst werd Anton meer dan  
terecht benoemd tot Erelid van de Sportraad. Anton bleef na zijn aftreden in 2006 als  
bestuurslid nog vrij regelmatig de ALV’s van de Sportraad bezoeken, maar dat werd vanwege 
zijn gezondheid steeds moeilijker en was in de meest recente jaren helaas niet meer mogelijk. 
Hij was een markante persoonlijkheid met een duidelijke mening, die hij dan ook niet onder 
stoelen of banken stak. Eerlijk en rechtvaardig, met veel maatschappelijke betrokkenheid. Wij 
herinneren ons Anton W. Brouwer met veel respect en in dankbaarheid voor zijn inzet voor de 
sport in Delft.

Aantal leden 
Eind 2015 waren 87 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft. Dit kalenderjaar hebben 
BRC De Buitenhof (badminton) en Budo Gouweleeuw (judo en jiujitsu) zich als lid aangemeld. 
De lid verenigingen DSFV Blue Falcons en Dancing Delft hebben hun lidmaatschap per 1 
januari 2016 opgezegd. Volgens informatie van de lid verenigingen bedraagt het aantal leden 
per 1 januari 2015 ruim 24.000 leden. Dit is een toename van 4% t.o.v. het vorige kalenderjaar.

Samenstelling Bestuur 
In de ALV van 23 november 2015 is afscheid genomen 
van Joyce van der Sloot, omdat zij door drukke privé- 
omstandigheden en werkzaamheden niet genoeg tijd kan  
besteden aan de Sportraad. 
Het bestuur van de Sportraad van Delft is als volgt samen-
gesteld:
Voorzitter:   Wicher Schreuders
Secretaris/Penningmeester: Guus Heemskerk
Lid:    Marina La Vos
Lid:    Martin Bronmeijer
Lid:    Jaap Meijer
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Het bestuur van de Sportraad van Delft zal de komende tijd op zoek gaan naar geschikte  
kandidaten welke willen toetreden tot het bestuur. 

Portefeuille- en taakverdeling
In de eerst komende bestuursvergadering in 2016 zal de aangepaste portefeuille- en taak- 
verdeling voor alle bestuursleden worden vastgesteld. Er zijn de volgende portefeuilles:  
voorzitter, secretaris & penningmeester, informatie & voorlichting, ondersteuning en samen-
werking. Op de website van de Sportraad van Delft wordt de portefeuille- en taakverdeling 
uitgebreid vermeld.

Communicatieplan
In de bestuursvergadering van 14 oktober 2015 is het interne communicatieplan definitief 
vastgesteld.

Organogram
Het bestuur van de Sportraad van Delft heeft secties, clusters, commissies en werkgroepen 
ingesteld. Aan de geactualiseerde bemensing daarvan wordt voortdurend aan gewerkt. Som-
mige van die secties, clusters e.d. leiden een wat slapend bestaan. Het bestuur is voornemens 
alleen actieve onderdelen te handhaven. Hieronder staat de actuele organogram:

Statuten en Huishoudelijk reglement 
In de ALV van 20 april 2015 wordt het voorstel tot Statutenwijziging met een aantal op- en  
aanmerkingen door de aanwezigen lidverenigingen goedgekeurd. Daarna worden de goed-
gekeurde Statuten inclusief de notulen van de ALV, welke ondertekend zijn door de voorzitter 
en secretaris & penningmeester, aangeboden aan de notaris voor de definitieve onderteke-
ning. Op 28 mei 2015 zijn de Statuten bij notariële akte ondertekend en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel Haaglanden.
De werkgroep bestaande uit de bestuursleden Martin Bronmeijer, Guus Heemskerk en  
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Wicher Schreuders, alsmede Dik Schreuders, zullen een geheel nieuw concept Huishoudelijk  
reglement op stellen en deze ter goedkeuring aan de lid verenigingen voorleggen tijdens de 
ALV op 18 april 2016. 

Informatie uitwisseling
Het afgelopen kalenderjaar heeft de secretaris een veertigtal emailberichten via het Gmail- 
account sportraad015@gmail.com naar alle lidverenigingen (dagelijks bestuur) en belang-
stellenden verzonden. Op de website www.sportraadvandelft.nl wordt regelmatig actuele  
artikelen en informatie geplaatst die voor iedereen toegankelijk is.
Eens in het kwartaal wordt de editie “Sport en Meer” uitgebracht door de krant Delft op  
Zondag. In deze edities heeft het bestuur van de Sportraad van Delft een geheel eigen pagina 
ingekocht alwaar wij zelf diverse actuele artikelen schrijven over uit een lopende onderwerpen 
en deze eventueel met foto’s laten plaatsen. 

Representatiebeleid en huldigingsbeleid
Het representatiebeleid is op een aantal punten herschreven en geactualiseerd en zal op de 
ALV van 18 april 2016 ter goedkeuring aan de lid verenigingen worden voorgedragen. 
In de bestuursvergadering van 8 april 2015 is besloten het huldigingsbeleid te gaan her- 
schrijven en onderling af te stemmen van de criteria die gelden voor het verkrijgen van een 
gemeentelijke en van een Sportraad onderscheiding. In klein comité is een geheel nieuw 
huldigingsbeleid opgesteld welke is besproken met de ambtenaren van de gemeente Delft 
en ten slotte in de ALV van 18 april 2016 ter goedkeuring aan de lid verenigingen wordt voor-
gedragen.

Contributie Sportraad van Delft 
Medio januari 2015 hebben de lidverenigingen de factuur voor het lidmaatschap ontvangen. 
80% van de lidverenigingen voldeed binnen 30 dagen het openstaande bedrag. Na een derde 
herinnering hadden alle lidverenigingen eind september hun contributie verplichting voldaan.

Financieel verslag 2014 en begroting 2016  
In de ALV van 20 april 2015 hebben de kascommissie en de lidverenigingen ingestemd met 
de jaarrekening 2014. Het positieve saldo over het jaar 2014 bedroeg € 675,70. Doordat niet 
het gehele bedrag aan prestatie subsidie (huldigingsbeleid) werd besteed zal een deel van het 
ontvangen bedrag worden terugbetaald aan de gemeente Delft. 
De penningmeester verzoekt de lidverenigingen activiteiten aan te dragen welke onder de 
subsidie normen kunnen vallen. 
In de kascommissie hebben op dit moment zitting Leen van den Hooff, Piet Makkes en  
Ad Laene als reserve. 
De aanvraag van de subsidie voor ondersteuning en het huldigingsbeleid in de voorgestelde 
begroting is enigszins gewijzigd. In de ALV van 23 november 2015 hebben de lidverenigingen 
ingestemd met de voorgestelde begroting 2016. 

Activiteiten 
Evenals in 2014 heeft De Sportraad van Delft zich in 2015 bezig gehouden met een breed 
scala aan activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder, in willekeurige volgorde, 
kort de revue.
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•	 Onderhoud	gemeente	Delft
Vertegenwoordigers van het bestuur van de Sportraad hebben in het verslagjaar elk  
kwartaal overleg gevoerd met een of meer ambtenaren van de gemeente Delft over 
de aan de orde zijnde relevante zaken. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:   
• Gemeentelijk beleid betreffende sporthallen, sportparken en zwembaden;  
• Delftsebuurtsportcoaches;
• Instellen Klankbordgroep “Toekomst bestendige Sport in Delft”;
• Wet Markt en Overheid; 
• Kwestie Sporthal Brasserskade;
• Enkele individuele verenigingen/secties; 
• Sport en Meer; * Sportambassadeur;
• Nationale Sportweek 2015; 
• JOGG; 
• DelftseBuur en vluchtelingen; 
• Bewegingsonderwijs; 
• Verkeersituatie Sportpark Brasserskade. 
• Sporthal Buitenhof legionella.

•	 Klankbordgroep	“Toekomst	bestendige	Sport	in	Delft”	
In september 2014 heeft het college de bestuurlijke opdracht ‘Toekomstbestendige Sport’ 
vastgesteld. Met het vaststellen van deze opdracht heeft het college ingestemd met de start 
van een proces om inzicht krijgen in de bezuinigingsmogelijkheden ten aanzien van sport. 
Uit een vorig jaar uitgevoerde benchmark blijkt dat Delft in verhouding meer geld uitgeeft 
aan sport(accommodaties) dan een aantal referentiegemeenten. Als gevolg hiervan heeft het  
college een extra bezuiniging op sport van € 300.000, - vastgesteld. De totale bezuiniging 
loopt hiermee de komende jaren geleidelijk op tot € 450.000, - structureel vanaf 2019. Om 
1e kwartaal 2016 te komen tot een besluit voor het realiseren van de bezuinigingen, zijn de 
volgende stappen opgenomen in de bestuurlijke opdracht:
1.  In beeld brengen van de integrale kostprijzen van de gemeentelijke sportaccommodaties 

conform de Wet Markt en Overheid;
2.  Opstellen van een Integraal AccommodatiePlan Sport (IAPS), uitgaande van maatschap-

pelijke, financiële en organisatorische ontwikkelingen ten aanzien van de sport, met als 
doel een aanbod van sportaccommodaties dat efficiënter aansluit op de brede maatschap-
pelijke (multifunctionele) vraag.

3.  Onderzoeken op welke wijze het beheer en exploitatie van de gemeentelijke sport- 
accommodaties zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden, zodat sprake is van lagere  
kosten en tevens flexibeler ingespeeld kan worden op de brede maatschappelijke vraag.

4.  Ontwikkelen en invoeren maatschappelijk tarievensysteem voor de verhuur van gemeen-
telijke sportaccommodaties, waarmee de beschikbare middelen gerelateerd worden aan 
de maatschappelijke inzet/prestaties van de huurder. Los van de bezuinigingen kan dit bij 
een huurder leiden tot hogere kosten voor het gebruik van de gemeentelijke accommo-
datie.

Voor de uitvoering en begeleiding van de bestuurlijke opdracht heeft de gemeente het  
externe adviesbureau Drijver en Partners ingeschakeld. Daarnaast vindt de gemeente het 
van belang dat de Sportraad van Delft, sportverenigingen en andere belanghebbenden  
betrokken worden in een gezamenlijk proces. Hiertoe is een klankbordgroep (KBG) vanuit de  
sportraad samengesteld. De KBG heeft een meedenkende rol gedurende het onderzoek. De 
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KBG geeft input en reacties op (deel)resultaten gedurende het project en denkt op constructie-
ve wijze mee over het formuleren van adviezen vanuit het onderzoek. Daarnaast wordt de KBG  
specifiek betrokken bij het inventariseren van toekomstige ontwikkelingen binnen de lande-
lijke en Delftse sportwereld. Naast de startovereenkomst is KBG nog 4 maal bijeen geweest  
waarbij deelresultaten worden besproken. In het kader van haar onafhankelijke positie is de 
KBG niet verantwoordelijk voor inhoud. Hiervoor is Drijver en Partners verantwoordelijk.

SAMENSTELLING	KBG:

Begin november is het eindrapport Sportaccommodatieplan Delft “Sport en de rol van de ge-
meente op de keper beschouwd” door Drijver en Partners uitgebracht. Zoals van tevoren be-
sproken, worden de Sportraad van Delft en de KBG in de gelegenheid gesteld om schriftelijk 
te reageren op dit eindrapport. In een gezamenlijk en uitgebreid schrijven heeft de Sportraad, 
mede namens de KBG aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Delft de uitgangspunten, aanbevelingen en conclusies uiteen gezet. 

•	 JOGG
Namens het bestuur van de Sportraad heeft Marina La Vos zitting in dit project.

•	 NIX18	Werkgroep	Jeugd	en	Alcohol
Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Jaap Meijer zitting genomen in deze werkgroep. Er 
zijn het afgelopen jaar verscheidene bijeenkomsten gehouden welke door de gemeente Delft 
zijn georganiseerd.

•	 Sprekers	tijdens	ALV
Op de ALV van 20 april 2015 heeft Harry Akkermans van Sportservice Zuid-Holland een  
presentatie verzorgt over het jeugdsportfonds. 
Op de ALV van 23 november 2015 gaf Bibeth Gerretsen van SE-Haaglanden en toelichting 
over “Delft voor Elkaar”.

•	 Secties
Bestuursleden van de Sportraad van Delft bezoeken waar mogelijk regelmatig de vergade-
ringen van de actieve secties (On) beperkt Sporten, voetbal en zwemmen.

•	 Nationale	Sportweek	in	Delft
Uit evaluatie van de Nationale Sportweek 2014 kwam naar voren dat het programma en  

Naam Club Tak van Sport Veld/zaal Locatie
Martin Bronmeijer SvD Bestuur - - -
Guus Heemskerk SvD Bestuur - - -
Victor Brouwer Hudito Hockey Veld/zaal Kruithuisweg
Ries van Dam dvv Delft Voetbal Veld/zaal Kerkpolder
Leen vd Hooff Excelsior Korfbal Veld/zaal Biesland
Wim de Koning Fortuna Korfbal Veld/zaal Kruithuisweg
Douwe vd Kooi Delftse Hout Tennis Veld/zaal Delftse Hout
Jasper van Loon Kratos Volleybal Zaal Tanthof
Jan vd Mespel Phoenix Tafeltennis Zaal Brasserskade
Pieter van Veen Vitesse Delft Voetbal Veld/zaal Tanthof
Tinus Vernooij Concordia Voetbal, cricket, golf en tennis Veld Brasserskade
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locatie niet optimaal waren. Nadat de Sportraad een nieuw format had opgesteld is er  
uitgebreid overleg geweest met Evenementenburo Vanderkruit. Uiteindelijk besloot Evene-
mentenburo Vanderkruit de opdracht niet te aanvaarden omdat het financiële risico voor het 
buro onverantwoord was.

•	 Themabijeenkomsten
Op maandag 26 januari 2015 heeft Sectie (On)beperkt Sporten de themabijeenkomst “Sporten 
met een beperking” georganiseerd welke financieel mogelijk is gemaakt door de Sportraad.

•	 Sportambassadeur 
Yolanda Heijdel nam na 2 jaar afscheid als sportambassadeur. Medio november heeft ze als 
sportambassadeur een symposium inclusief sportkledingmarkt georganiseerd. De Sportraad 
heeft financieel bijgedragen in de kosten. 

•	 Sportcafé
In samenwerking met de Stadsradio Delft hebben we het afgelopen jaar 9 maal een Sportcafé 
uitzending verzorgd in de studio van de Stadsradio Delft of bij DVC.

- Dinsdag 6 januari bij DVC (Nieuwjaarsreceptie)
- Dinsdag 24 februari in de kantine van DVC 
- Dinsdag 31 maart in de studio van de Stadsradio Delft
- Dinsdag 28 april in de studio van de Stadsradio Delft
- Dinsdag 26 mei in de studio van de Stadsradio Delft
- Dinsdag 23 juni in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 22 september in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 27 oktober in de studio van de Stadsradio Delft
- Dinsdag 24 november in de studio van de Stadsradio Delft

Tijdens deze directe uitzendingen nodigt het bestuur van de Sportraad in samenspraak met de 
sportredactie van Stadsradio Delft vertegenwoordigers uit de Delftse sportwereld uit om in die 
uitzending over met name actuele sportonderwerpen te komen praten. Diverse leden van het 
bestuur van de Sportraad zijn bij die uitzendingen aanwezig en komen dan ook regelmatig aan 
het woord om over de activiteiten van de Sportraad te spreken. Bij elke uitzending is Marina La 
Vos in de studio aanwezig om de uitgenodigde gasten te ontvangen. Medio november heeft 
Marina La Vos zitting genomen in de PBO (Programma beleid bepalend orgaan) als opvolger 
van ex-bestuurslid Albert Arnold.

Bestuursbeleid 2016
Het komende jaar wenst het bestuur specifiek haar aandacht richten op de volgende aan-
dachtsgebieden:
•  Het actief werven van lidverenigingen welke nog geen lid zijn van de Sportraad van Delft. 

Op dit moment bedraagt het aantal 21 stuks.
• Het borgen van de continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling.
• Het houden van contact bijeenkomsten met de lid verenigingen.
•  Het organiseren van interessante relevante themabijeenkomsten met aansprekende  

gastsprekers. 
•  In samenwerking met NOC&NSF tot het vormen van een regionaal overlegorgaan voor 

sportraden met het doel uitwisselen van o.a. informatie en kennis. 
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Getoonde belangstelling
De Sportraad heeft door de aanwezigheid van een of meer leden van het bestuur  
belangstelling getoond bij jubilea van haar leden en was op uitnodiging aanwezig op de  
receptie van AV ’40, sv DHL, Ring Pass en BUDO Gouweleeuw. Tevens waren wij present bij 
de opening van het nieuwe clubgebouw van DES. 
 
Huldigingbeleid gemeente Delft
De Sportraad van Delft verzorgt de uitreiking van bronzen, zilveren en gouden sportspelden. 
De uitreiking vindt plaats door wethouder Raimond de Prez van het College van B & W, en 
voorzitter Wicher Schreuders was daarbij aanwezig.

•  gouden sportspeld: Henk Schaareman (DKB), Fred Stok (DKB), Jeanne Verroen
•  (d’ELFT), Nel Beijers (DWV), Bram Kok (Vitesse Delft) en Joop en Bertie Gouweleeuw 

(BUDO Gouweleeuw) 
• zilveren sportspeld: Coby den Dulk (d’ELFT) en Marieta van Oosten (d’ELFT)
•  bronzen sportspeld: Judith Rodenburg (d’ELFT), Jan Deurloo (DWV) en Jolanda Dacher 

(DWV).

Uitreiking Sportraad prijzen
Over de toekenning van de vanwege de Sportraad toe te kennen en uit te reiken prijzen beslist 
een daartoe ingestelde jury, die bestaat uit Jan Makkes, Tineke Makkes en Fred Nijs.

Uitreiking eremedaille Sportraad
Door omstandigheden heeft de uitreiking van de eremedaille op de ALV van 23 november 
2015 niet plaatsgevonden en dit geschiedt nu op een nader te bepalen tijdstip. 

Uitreiking Sportraadbeker

Deze prijs werd uitgereikt aan het team van Fortuna A1 vanwege het behalen van het 
landskampioenschap zaalkorfbal voor de A-jeugd in het seizoen 2014/2015. Naast de  
ontvangst van de Sportraadbeker ontvingen de teamleden en begeleiding een medaille en de  
aanvoerder de oorkonde en een bos bloemen.
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Schrijvende pers
Regelmatig wordt de Sportraad van Delft benaderd door de schrijvende pers. Het AD doet 
dit regelmatig en indien op dat moment mogelijk en passend wordt door het bestuur van de 
Sportraad gereageerd. In de Delft op zondag heeft de Sportraad een vast plekje in Sport en 
Meer. In een aantal gevallen is er ook contact met de Delftse Post. 

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 de bestuur en ALV-vergaderingen maken we gebruik van de diensten van Conny van 
der Lande - Sieraal van notuleerbureau van der Lande. 

Gastvrijheid
Bij vele verenigingen worden wij altijd gastvrij ontvangen. De Sportraad van Delft wil DVC 
bedanken voor het plaats vinden van de Nieuwjaarsreceptie evenals de Algemene leden-
vergaderingen en sv DHL voor het plaats laten vinden van de bestuursvergaderingen. 

Guus Heemskerk
Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft
April 2016


