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Het jaarverslag 2016 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.  

Vergaderfrequentie 
In 2016 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 10 maal vergaderd. Er zijn 2 Algemene 
Ledenvergaderingen gehouden, respectievelijk op 18 april en op 21 november. Op maandag 
22 augustus is en Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden met als onderwerp 
Voortgang Bestuurlijke Opdracht Sport/ Toekomstbestendige Sport.  

Aantal leden 
Eind 2016 waren 87 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft, terwijl dit er eind 2015 
87 waren. Per saldo is het aantal lid-verenigingen daarmee gelijk gebleven. Dit kalenderjaar 
hebben ’t Karrewiel (bowling) en DID (darts) zich als lid aangemeld. De lid-vereniging WTOS 
heeft haar lidmaatschap per 1 januari 2017 opgezegd. Volgens informatie van de lid-vere-
nigingen bedraagt het totale aantal leden per 1 januari 2016 25.500 leden. Dit is een toename 
van 5% t.o.v. het vorige kalenderjaar.

Samenstelling Bestuur 
Het bestuur van de Sportraad van Delft is als volgt samengesteld:
Voorzitter:   Wicher Schreuders
Secretaris/Penningmeester: Guus Heemskerk
Lid:    Marina La Vos
Lid:    Martin Bronmeijer
Lid:    Jaap Meijer
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 bestuursvergadering van 13 januari jl. is de portefeuille- en taakverdeling voor alle  
bestuursleden definitief vastgesteld. Er zijn de volgende portefeuilles: voorzitter, secretaris & 
penningmeester, informatie & voorlichting, ondersteuning en samenwerking. Op de website 
van de Sportraad van Delft wordt de portefeuille- en taakverdeling uitgebreid vermeld.
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Organogram
Het bestuur van de Sportraad van Delft heeft secties, clusters, commissies en werkgroepen. 
Deze onderdelen worden d.m.v. een besluit van instelling ingesteld. Aan de geactualiseerde 
bemensing daar aan wordt voortdurend gewerkt. Momenteel wordt de Sectie Tennis nieuw 
leven ingeblazen. Hieronder staat het organogram van eind december 2016:

Huishoudelijk reglement 
De werkgroep bestaande uit de bestuursleden Martin Bronmeijer, Guus Heemskerk en Wicher 
Schreuders, alsmede Dik Schreuders, hebben een geheel nieuw Huishoudelijk Reglement 
opgesteld. Op de ALV van 18 april 2016 is het concept Huishoudelijk Reglement besproken 
en nader toegelicht. Op deze vergadering zijn de lid-verenigingen akkoord gegaan met het 
vaststellen van het Huishoudelijk Reglement. Conform het Huishoudelijk Reglement van de 
Sportraad -zie artikel 8-  heeft het bestuur van de Sportraad van Delft voor elk onderdeel (voet-
bal, zwemmen en (on) beperkt sporten) een instellingbesluit vervaardigd.  

Informatie uitwisseling
Het afgelopen kalenderjaar heeft de secretaris een dertigtal emailberichten via het Gmail- 
account sportraad015@gmail.com naar alle lid-verenigingen (dagelijks bestuur) en belang-
stellende verzonden. Op de website www.sportraadvandelft.nl wordt regelmatig actuele  
artikelen en informatie geplaatst die voor iedereen toegankelijk is.
Viermaal per jaar, ofwel ongeveer 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 is op de 
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ALV van 18 april 2016 door de lid-verenigingen akkoord bevonden. 
Het al omvattende gewijzigde huldigingsbeleid is besproken in de ALV van 18 april 2016 en 
door de lid-verenigingen akkoord bevonden. Na overleg met de gemeente Delft is besloten tot 
het ontwerp van een nieuw herkenbare sportspeld in het goud, zilver en brons. De verwach-
ting is dat deze nieuwe sportspeld in 2017 voor het eerst uitgereikt kan gaan worden.

Contributie Sportraad van Delft 
Medio januari 2016 hebben de lid-verenigingen de factuur voor het lidmaatschap ontvangen. 
80% van de lid-verenigingen voldeed binnen 30 dagen het openstaande bedrag. Na een derde 
herinnering hadden alle lid-verenigingen eind augustus hun contributie verplichting voldaan.

Financieel verslag 2015 en begroting 2017  
In de ALV van 18 april 2016 hebben de Kascommissie en de lid-verenigingen ingestemd met 
de jaarrekening 2015. Het positieve saldo over het jaar 2015 bedroeg € 768,03. 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 lid-verenigingen activiteiten aan te dragen welke onder de 
subsidienormen kunnen vallen. 
In de Kascommissie hebben op dit moment zitting Leen van den Hooff (CKV Excelsior), Piet 
Makkes (Redeoss), Jurgen van Dorp (dsv Full Speed) en Victor Brouwer (Hudito) als reserve. 
De aanvraag van de subsidie voor ondersteuning en het huldigingsbeleid in de voorgestelde 
begroting is enigszins gewijzigd. In de ALV van 21 november 2016 hebben de lid-verenigingen 
ingestemd met de voorgestelde begroting 2017 waarbij de contributie voor de lid-vereniging 
per lid is verlaagd van € 0,21 naar € 0,10. 

Activiteiten 
Evenals in 2015 heeft De Sportraad van Delft zich in 2016 bezig gehouden met een breed 
scala aan activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder, in willekeurige volgorde, 
kort de revue.
 
•	 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:  
• Huldiging en representatiebeleid en ontwerp nieuwe sportspeld; 
• Evaluatierapport Delftse buurtsportcoaches; 
• Voortgang rapportage “Toekomstbestendige Sport in Delft”; 
• Jeugd en Alcohol NIX 18; 
• Kwestie Sporthal Brasserskade; 
• Enkele individuele verenigingen/secties; 
• Sport en Meer; 
• Duurzaamheidsmaatregelen sport; 
• Functiebeschrijving Sportambassadeur; 
• BAS rapport extern kwaliteitsinspectie van alle buitensportvelden van de gemeente Delft; 
• Privatisering zwembad Kerkpolder; 
• Contract SE-Haaglanden 
• Nationale Sportweek 2016; 
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• Evaluatie JOGG; 
• Delft voor Elkaar; 
• Werkgroep Onderwijs en bewegen; 
• Meet & greet bijeenkomsten met de nieuwe burgemeester; 
• Milieudienst Haaglanden; 
• TU en ROC Mondriaan; 
• Verkeersituatie Sportpark Brasserskade; 
• Sporthal Buitenhof legionella; 
• Granulaat ingestrooide kunstgrasvelden bij voetbalclubs.

•	 Klankbordgroep	“Toekomst	bestendige	Sport	in	Delft”	
De sportsector ontkomt niet aan de bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven in Delft. Al 
in november 2014 is door het College van B&W een traject ingezet (‘Bestuurlijke Opdracht 
Toekomstbestendige Sport’) waarbij voor de sportsector een aanzienlijk bezuinigingsbedrag 
als taak was gesteld. De gemeente schakelde hiertoe extern onderzoeksbureau Drijver & 
Partners (D&P) in, terwijl de Sportraad een Klankbordgroep (KBG) instelde, die samen met 
het bestuur van de Sportraad gedurende dit traject een aanzienlijke inbreng had. Deze KBG 
bestond uit sportbestuurders met verschillende achtergronden (zie de tabel verderop), waar-
bij de verschillende takken van sport alsmede de diverse sportcomplexen in Delft zo goed 
mogelijk waren vertegenwoordigd. Al op 22 november 2015 is door het Sportraadbestuur, 
mede namens de KBG, een uitgebreide reactie op de gemeentelijke plannen en het D&P 
rapport richting het College van B&W gezonden. Vervolgens heeft het College van B&W 
eind april 2016 een besluit genomen over de bezuinigingen in de sportsector, alsmede over  
aanvullende maatregelen. Het College heeft in redelijke mate geluisterd naar de reactie 
van het Sportraadbestuur. Het College erkende in haar brieven van 4 mei 2016. (aan de  
Gemeenteraad en aan de Sportraad) dat de kwaliteit van de sportaccommodaties in Delft 
er niet goed voor staat, dat de gemeente Delft in vergelijking met andere gemeenten zeer 
weinig geld per inwoner aan sport uitgeeft, alsmede dat de huurtarieven in Delft aan de bo-
venkant liggen in vergelijking met het gemiddelde elders. Het was dan ook evident dat de  
oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling niet volledig kan worden gerealiseerd, maar wordt 
beperkt tot 230.000 euro. Bovendien zal een verhoging van de huurtarieven niet plaats vinden, 
hetgeen voor de sportclubs en haar leden goed nieuws is. De resterende bezuinigingsmaat-
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regelen zijn in te delen in zes hoofdpunten, waaronder sluiting van Sporthal Brasserskade 
en een gymzaal, sluiting van Sportpark Buitenhof (Delfia), het overdragen van het onder-
houd van de golfbanen van Concordia en de tennisbanen bij dvv Delft, DHL en DVC naar 
de clubs. Met ieder van de sportclubs die er direct bij betrokken zijn, waaronder gedwongen 
verhuizing naar een andere locatie, is na eind april individueel gesproken door gemeentelijke  
ambtenaren. Gegeven de bestaande en erkende problematiek (kwaliteit en kwantiteit  
huidige sportaccommodaties, gemiddeld genomen een bijna volledige bezetting bestaande  
accommodaties) stelde B&W voor om in overleg met de Sportraad aanvullend investerings-
scenario’s te gaan uitwerken. Sport is immers van groot belang voor de leefbaarheid in de 
stad. Ten slotte wil B&W de huurtarieven en de ongelijkheid tussen de diverse takken van 
sport bestuderen en bezien, maar zonder dat dit tot bezuinigingen leidt. Na bespreking van 
genoemde voorstellen in de Buitengewone ALV van de Sportraad op 22 augustus 2016 volgde 
op 6 september een vergadering van de Raadscommissie Sociaal Domein (waar sport onder 
valt), waar Wicher Schreuders insprak namens de Sportraad, terwijl vertegenwoordigers van 
een aantal er direct bij betrokken individuele sportclubs dat ook deden. Na nogal wat discussie 
ging genoemde Raadscommissie in meerderheid akkoord en hetzelfde gold op 29 septem-
ber voor de Gemeenteraad. Tevens ondersteunde men daar het uitdrukkelijke verzoek van  
Wicher Schreuders – namens het bestuur – zoals hij tijdens genoemde BALV aan sport- 
wethouder De Prez overbracht, namelijk de vraag om weer te komen met een volwaardige 
Sportnota, op te stellen in samenwerking tussen de gemeente en de Sportraad. In het najaar 
van 2016 heeft de gemeente intern gewerkt aan de benodigde vervolgstappen zoals voor-
noemd, waarover men begin 2017 met het bestuur van de Sportraad in contact zal treden.

SAMENSTELLING	KBG:

•	 Themabijeenkomsten
Op maandag 29 februari is de themabijeenkomst “Belonen in de Sport” gehouden in de  
kantine van Vitesse Delft. De presentatie werd verzorgd door Harry Akkermans, account- 
manager Stichting Sportkader Nederland. Deze interessante bijeenkomst werd prima bezocht 
door de lid-verenigingen.
In samenwerking met de Stichting Jeugd en Alcohol, NOC&NSF, gemeente Delft en diverse 
sportbonden is op 19 september in de kantine van Vitesse Delft de bijeenkomst “Verantwoord 
alcoholgebruik binnen de (sport)vereniging”  gehouden. Ook deze avond werd door groot 
aantal belangstellende bezocht.
Op 14 november is een bijeenkomst bij sv DHL gehouden voor alle voetbalverenigingen 

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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welke een gemeentelijk granulaat ingestrooid kunstgrasveld bezitten. Tevens werd op deze 
avond een presentatie verzorgd door Theo Roeling (gemeente ambtenaar) over het keuren 
van velden.   
.
•	 Cursussen
Op maandag 4 en 11 april is de cursus Financieel Management voor een vrijwilligers- 
organisatie gehouden. De cursus werd verzorgd door Maurice Young van Sportservice  
Zuid-Holland. Na een uitnodiging aan de lid-verenigingen was de cursus bijzonder snel vol. 
Uiteindelijk werd aan deze cursus door 17 deelnemers van 11 verschillende sportverenigingen 
deelgenomen.
Op woensdag 23 en 30 november is de cursus Bestuur en Management gehouden. De  
cursus werd verzorgd door Peter Zwemer van Sportservice Zuid-Holland. Na een uitnodiging 
aan de lid verenigingen was de cursus bijzonder vlot vol. Aan deze cursus, die plaats vond in 
de kantine van Vitesse Delft, werd door 18 deelnemers van 9 verschillende sportverenigingen 
deelgenomen.

•	 Meet	&	greetbijeenkomsten
Op 2 september jl. is Marja van Bijsterveldt 
geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van 
de gemeente Delft. In samenwerking met 
de afdeling representatie van de gemeente 
Delft heeft het bestuur van de Sportraad 
een meet & greet bijeenkomst georgani-
seerd voor de buiten- en binnen- sport- 
verenigingen. De 1e meet & greet bijeen-
komst werd bij voetbalvereniging DVC ge-
houden op 24 oktober jl. en is door 52 per-
sonen bezocht van 26 lid verenigingen, afvaardiging gemeente Delft en bestuur Sportraad 
van Delft.  De 2e bijeenkomst werd bij TTV DHC op 6 december jl. gehouden. Op deze bijeen-
komst waren 35 personen aanwezig van 16 lid-verenigingen.

•	 JOGG
Namens het bestuur van de Sportraad heeft Marina La Vos zitting in dit project. Marina heeft 
over de afgelopen periode een (kritische) evaluatierapportage opgesteld en ingediend.

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

•	 Werkgroep	Onderwijs	en	Bewegen
Recent is de werkgroep Onderwijs en Bewegen door de gemeente Delft samengesteld. De 
1e kennismakingsbijeenkomst was op 24 november 2016. In de werkgroep hebben zitting  
Jaap Meijer en Guus Heemskerk.

•	 Sprekers	tijdens	ALV 
Op de ALV van 18 april 2016 hebben Willy Mierement en Sandra Torn (beide voorlichters van 
Alzheimer Nederland) een presentatie verzorgd over: Hoe herken je (beginnende dementie 
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en hoe ga je (als vereniging en als mens) om met je sportmaatje die aan deze ziekte lijdt?. Op 
de ALV van 21 november 2016 gaf Marcella Deters (regisseur JOGG Delf)t een presentatie 
over JOGG.

•	 Secties
Bestuursleden van de Sportraad van Delft bezoeken waar mogelijk regelmatig de  
vergaderingen van de actieve secties, zijnde (On) beperkt Sporten, Voetbal en Zwemmen.  
Zodra in de eerst komende vergadering van de secties het jaarverslag en het financieel jaar-
verslag is goedgekeurd dan zullen deze gepubliceerd worden op de website van de Sportraad.

•	 Nationale	Sportweek	in	Delft
Nadat het bestuur van de Sportraad een format heeft opgesteld wat de Nationale Sportweek 
zoal moet omvatten is er een evenementen bureau benaderd. Omdat de ingediende begroting 
door dit evenementen bureau  ver boven de financiële armslag uitsteeg, besloot het bestuur  
de Nationale Sportweek in september niet te laten uitvoeren. In de ALV van 21 november jl. 
heeft de Sportraad een oproep gedaan voor personen welke zitting willen nemen in de werk-
groep Nationale Sportweek 2017.   

•	 Sportambassadeur
De Sportraad is al lange tijd op zoek naar een geschikte, enthousiaste Sportambassadeur. 
Nadat in samenwerking met de gemeente Delft een taakomschrijving is vastgesteld voor deze 
functie  is de Sportraad actief aan het werven binnen haar netwerk, maar deze vacature is 
helaas nog niet ingevuld.

•	 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 5 januari bij DVC (Nieuwjaarsreceptie)
- Dinsdag 23 februari in de studio van de Stadsradio Delft 
- Dinsdag 29 maart in de studio van de Stadsradio Delft
- Dinsdag 26 april in de studio van de Stadsradio Delft
- Dinsdag 28 juni in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 27 september in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 25 oktober in de studio van de Stadsradio Delft
- Dinsdag 29 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 of Guus Heemskerk in de studio aanwezig om de uitgenodigde gasten te ontvangen. 
Marina La Vos zit  in de PBO (Programma Beleidbepalend Orgaan) namens de Sportraad van 
Delft. 

•	 Externe	contacten
Op 19 april heeft Marina La Vos een bijeenkomst bezocht welke door NOC&NSF werd ge-
organiseerd. Diverse relevante onderwerpen passeerden de revue. Op 20 september waren 
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Wicher Schreuders en Guus Heemskerk in Utrecht aanwezig bij de 1e landelijke bijeenkomst 
voor Lokale Sportraden. Op 15 november bezocht Guus Heemskerk enkele programmadelen 
van de Delftse dagen welke werd georganiseerd door Delftse Uitdaging en Delft voor Elkaar. 

Bestuursbeleid 2017
Het komende jaar wenst het bestuur specifiek haar aandacht richten op de volgende  
aandachtsgebieden:
•  Het actief werven van lid-verenigingen welke nog geen lid zijn van de Sportraad van Delft. 

Op dit moment bedraagt het aantal 20 stuks. Recent is een actuele folder over de Sport-
raad van Delft ontworpen welke o.a. gebruikt gaat worden om de nieuwe lid verenigingen 
te werven.

• Het borgen van de continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling.
• Het gezamenlijk met de gemeente Delft opstellen van een Sportnota.
• Het organiseren van een inhoudelijk congres over sport.
• Het organiseren van een sportgala voor sportvrijwilligers.
•  Het organiseren van interessante en relevante themabijeenkomsten met aansprekende 

gastspreker. 
•  Het in samenwerking met NOC&NSF vormen van een regionaal overlegorgaan voor sport-

raden met het doel uitwisselen van o.a. informatie en kennis. 

Getoonde belangstelling
Het bestuur van de Sportraad heeft door de aanwezigheid van een of meer leden belang-
stelling getoond bij jubilea van haar lid-verenigingen en was op uitnodiging aanwezig op de  
recepties van Blue Birds, DKIJV, sv Prometheus en Redeoss. 
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Huldigingsbeleid gemeente Delft
De Sportraad van Delft verzorgt de uitreiking van bronzen, zilveren en gouden sportspel-
den. De uitreiking vindt plaats door wethouder Raimond de Prez of burgemeester Marja van  
Bijsterveldt van het College van B & W., Wicher Schreuders en/of Guus Heemskerk van het 
bestuur van de Sportraad van Delft waren daarbij aanwezig.

De uitreikingen in 2016:
•  gouden sportspeld: Bert Jan van der Mast (DES).
•  zilveren sportspeld: Chantal Achter-

berg (DSR Proteus-Eretes), Marc van 
den Boogert (d’ELFT), Peter de Groot 
(d’ELFT), Teko Salverda (Delftse Water-
vrienden), Olivier Siegelaar (LAGA) en 
Peter Wiersum (DSR Proteus-Eretes);

•  bronzen sportspeld: Willy Bruggeman 
(d’ELFT), Judy de Graaf (d’ELFT), 
Tom van der Heijden (Delftse Water- 
vrienden), Ellen Hogerwerff (DSR  
Proteus-Eretes), Amos Keijser (LAGA), 
Hans Schinkel (d’ELFT), Harm Schoonewille (d’ELFT), Richard de Vos (DID), Elly Wilhelm 
(d’ELFT), Antoinette van Winden (Delftse Watervrienden) en Astrid van der Wijk (d’ELFT). 

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 we worden 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 een notuleerbureau.

Gastvrijheid
Bij vele verenigingen worden wij altijd gastvrij ontvangen. Het bestuur van de Sportraad van 
Delft wil DVC bedanken voor de geboden gastvrijheid voor de Nieuwjaarsreceptie evenals 
voor de Algemene Ledenvergaderingen en sv DHL voor het bij hen maandelijks laten plaats 
vinden van de bestuursvergaderingen. 

Guus Heemskerk
Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft
April 2017


