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Het jaarverslag 2017 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 2017 heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 11 maal vergaderd. Er zijn 2 Algemene 
Ledenvergaderingen gehouden, respectievelijk op 12 juni en op 20 november.   

Aantal leden 
Eind 2017 waren 84 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft, terwijl dit er eind 
2016, 87 waren. Per saldo is het aantal lid-verenigingen daarmee met drie lid-verenigingen  
afgenomen. Dit kalenderjaar heeft SCOOP (hockey) zich als lid aangemeld. De lid- 
verenigingen DSA Aeroclub en DOPIE hebben haar lidmaatschap per 1 januari 2017  
opgezegd. De lid-verenigingen CGV Excelsior en DKV DKC zijn in het jaar 2017 opgeheven. 
Volgens informatie van de lid-verenigingen bedraagt het totale aantal leden per 1 januari 2017 
25.300 leden. Dit is een lichte afname van 1% 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
In de ALV van 12 juni jl. zijn Wicher Schreuders en Marina La Vos herbenoemd in hun hui-
dige functie. Enkele personen zijn benaderd als mogelijke nieuwe bestuursleden en diverse  
gesprekken zijn gehouden. Het heeft echter helaas geen resultaat opgeleverd. Het bestuur 
van de Sportraad van Delft zal ook de komende tijd op zoek blijven gaan naar geschikte  
kandidaten welke willen toetreden tot het bestuur. 

Portefeuille- en taakverdeling
De portefeuille- en taakverdeling voor alle bestuursleden is in het verleden definitief vast-
gesteld. 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 wordt voortdurend gewerkt. Hieronder staat het organogram van eind december 
2017:

Informatie uitwisseling
Het afgelopen kalenderjaar heeft de secretaris een tweeëndertig 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.
Dit kalender jaar is driemaal 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. Waarvoor wij zelf diverse actuele artikelen schrijven over uiteenlopende  
onderwerpen en deze -eventueel met foto’s - laten plaatsen.  

Informatieve wervingsfolder
In de bestuursvergadering van 11 januari 2017 is deze folder definitief vastgesteld en is deze 
op speciaal papier en in kleur uitgevoerd.

Contributie Sportraad van Delft 
Medio januari 2017 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 juli hun contributie verplichting voldaan.

Financieel verslag 2016 en begroting 2018  
In de ALV van 12 juni hebben de Kascommissie en de lid-verenigingen ingestemd met de 
jaarrekening 2016. Het positieve saldo over het jaar 2016 bedroeg € 3.145,70. Doordat niet 
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het gehele bedrag aan prestatiesubsidie werd besteed, is een deel van het ontvangen bedrag 
terugbetaald aan de gemeente Delft. 
De penningmeester verzoekt de lid-verenigingen activiteiten aan te dragen welke onder de 
subsidie normen kunnen vallen. 
In de Kascommissie hebben op dit moment zitting Piet Makkes (Redeoss), Jurgen van Dorp 
(dsv Full Speed), Victor Brouwer (Hudito) en als reserve Frans Legerstee (Vitesse Delft). 
De aanvraag van de subsidie voor ondersteuning en het huldigingsbeleid in de voorgestelde 
begroting is enigszins gewijzigd. In de ALV van 20 november hebben de lid-verenigingen  
ingestemd met de voorgestelde begroting 2018.

Aanvraag stimuleringssubsidie voor Sectie Zwemmen t.b.v. schoolzwemwedstrijden  
In samenwerking met de penningmeester van Sectie Zwemmen heeft de penningmeester van 
de Sportraad van Delft een aanvraag ingediend voor een stimuleringssubsidie t.b.v. school-
zwemwedstrijden op 7 oktober jl. Deze subsidie aanvraag ad € 785 is gehonoreerd.
 
Introductie activiteiten / projecten subsidie (APS)
Deze subsidie – volledig binnen de Sportraad en uit middelen van de Sportraad - is bedoeld 
voor incidentele activiteiten / projecten op het gebied van de sport en sportbeoefening. De 
activiteiten / projecten bevorderen de deelname van meerdere (groepen) van burgers en  
organisaties binnen de gemeente Delft. De activiteiten / projecten worden georganiseerd door 
sportverenigingen welke lid zijn van de Sportraad van Delft. De subsidie is een onderdeel van 
het budget dat door de gemeente Delft beschikbaar is gesteld aan de Sportraad van Delft 
voor verenigingsondersteuning. Voor nadere informatie (zoals uitgangspunten, voorwaarden 
en aanvraagformulier) verwijzen wij gaarne naar de website van de Sportraad van Delft. In 
de ALV van 12 juni 2017 is deze activiteiten / project subsidie door de lid-verenigingen vast-
gesteld.

Vacatiegelden bestuursleden Sportraad
Tijdens de Najaars-ALV kwam het Sportraadbestuur met het voorstel om een vergoeding toe 
te kennen (‘vacatiegelden’) voor aanwezigheid van de Sportraadbestuursleden in diverse  
vergaderingen: die (meestal) overdag worden gehouden; waarbij de meeste overige aan- 
wezigen betaalde krachten zijn; die buiten de primaire taken van het Sportraadbestuur liggen. 
Van belang hierbij is, dat de bestuursleden van de Sportraad onbetaalde vrijwilligers zijn,  
terwijl de andere aanwezigen bij die vergaderingen betaalde krachten zijn. De bedoeling 
van de nu voorgestelde vacatiegelden is om te voorkomen dat een overmatig beroep wordt  
gedaan op de kosteloze inzet van de Sportraadbestuurders. Het in rekening te brengen tarief 
is alleszins bescheiden en geldt uiteraard niet voor het reguliere overleg met de Gemeente.
Tijdens de Najaars-ALV ontstond er een discussie over de effectiviteit van de inzet van dit 
instrument, terwijl ook de mogelijk bestemming van de op deze wijze te genereren gelden tot 
discussie aanleiding gaf. Vervolgens heeft de voorzitter dit voorstel terug genomen. Na intern 
beraad binnen het bestuur komt een aangepast voorstel mogelijk terug op een latere ALV.
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Activiteiten
Evenals in 2017 heeft De Sportraad van Delft zich in 2017 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:  
• Huurovereenkomsten velden; 
• Overdracht onderhoud tennis/trainingsveldjes naar de verenigingen; 
• Evaluatierapport Delftse buurtsportcoaches; 
• Evaluatie Sportimpuls 2014-2016; 
• Samenvattingen Meet & Greet bijeenkomsten van de binnen- en buitensport; 
• Berekening OZB 2017;  
• Omgevingswetgeving; 
• Voortgang rapportage “Visie Sport en Bewegen”; 
• Proces Nota Visie Sport en Bewegen; 
• Samenstelling KBG Visie Sport en Bewegen; 
• Kwestie Sporthal Brasserskade; 
• Enkele individuele verenigingen/secties; 
• Sport en Meer; 
• Straatvoetbaltoernooi op 5 mei; 
• Themabijeenkomst duurzaamheid/energiebesparing; 
• Themabijeenkomst preventie jeugd domein;  
• Activiteiten / project subsidie (APS); 
• BAS rapport extern kwaliteitsinspectie van alle buitensportvelden van de gemeente Delft; 
• Vacatiegelden t.b.v. bestuursleden Sportraad; 
• Privatisering zwembad Kerkpolder; 
• Situatie SEH/Sportief besteed 
• Nationale Sportweek september 2017; 
• Evaluatie JOGG enz.; 
• Toelichting en presentatie Delft voor Elkaar; 
• Werkgroep Onderwijs en bewegen; 
• Werkgroep Gezond en welzijn; 
• TU en ROC Mondriaan; 
• Granulaat ingestrooide kunstgrasvelden bij voetbalclubs; 
• Opzet Delftse Sportcongres op 22 september 
• Achterstallig onderhoud natuur en kunstgrasvelden gemeente Delft; 
• Politiek Sportforum.
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• “Visie Sport en Bewegen”
Samenstelling KBG Visie Sport en Bewegen:
 - Aangesteld door het Bestuur van de Sportraad van Delft en gemeente Delft
 - Zoals gemeld op de Voorjaars-ALV van de Sportraad van Delft op 12 juni

Naam Club Tak van Sport
Guus Heemskerk SvD Bestuur -
Victor Brouwer Hudito Hockey
Ries van Dam dvv Delft Voetbal
Leen vd Hooff Excelsior Korfbal
Ron Koorevaar AV de Koplopers Loopgroep
Ralph Westenberg d’ELFT Zwemmen
Pieter van Veen Sectie Voetbal Voetbal
Bibeth Gerretsen - Delft voor Elkaar
René Remeeus - GGD
Marion Huijs - JGZ
Pieter de Groot - Sportfondsen

In totaliteit zijn een drietal KBG bijeenkomsten gehouden. Daarnaast zijn er twee bijeen- 
komsten gehouden waarvoor alle sportverenigingen en welzijn organisaties zijn uitgenodigd. 
Dit was op 5 juli en op 5 september. In briefvorm heeft het bestuur van de Sportraad een reac-
tie geschreven op de conceptversie “Visie Sport en Bewegen 2017-2025” - brief dd 10.11.2017 
-.
• Themabijeenkomsten
Op woensdag 17 mei is de themabijeenkomst “Duurzaamheid” gehouden in de kantine van 
DES. De presentatie werd verzorgd door Pauline van Gijn (Adviseur Energie en Duurzaam 
Bouwen van de gemeente Delft) en Karin de Winter (Nederland Schoon). Deze interessante 
bijeenkomst werd slechts door een beperkt aantal lid-verenigingen bezocht. Op maandag  
29 mei is de themabijeenkomst “Crowdfunding” gehouden in de kantine van DVC. De  
presentatie werd verzorgd door Peter van Baak (Sponsorvisie). Een uitermate informatieve 
bijeenkomst welke door een enkele lid-vereniging werd bezocht. Op dinsdag 6 juni is de  
themabijeenkomst “Hoe kunnen wij sportverenigingen en JGZ d.m.v. uitwisseling van  
informatie elkaar versterken” gehouden in de bestuurskamer van Hudito. Het aantal  
aanwezigen lid-verenigingen was zeer teleurstellend.

• JOGG
Namens het bestuur van de Sportraad hebben Marina La Vos en Jaap Meijer zitting in dit  
project. Het evaluatierapport is definitief vastgesteld. 

• Werkgroep Gezond en welzijn
Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Guus Heemskerk zitting in deze werkgroep. Er is 
het afgelopen jaar een viertal bijeenkomsten gehouden welke door Delft voor Elkaar zijn ge-
organiseerd. 

• Werkgroep Onderwijs en bewegen
In het jaar 2017 heeft de werkgroep zich intensief bezig gehouden met het samenstellen van 
het rapport “Meer bewegen voor kinderen”. Dit zijn de uitkomsten van de werkgroep Onderwijs 
en bewegen welke op 22 december 2017 in het overleg Lokabel wordt besproken en eventu-
eel vastgesteld. In de werkgroep hebben zitting Jaap Meijer en Guus Heemskerk.
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• Het 1e Delftse Sportcongres
Het Bestuur van de Sportraad Delft organiseerde op vrijdagmiddag 22 september 2017 voor 
het eerst ‘het Delftse Sportcongres’. Het is de bedoeling om een dergelijk evenement in de 
toekomst vaker te gaan houden. De onderwerpen zullen wisselend zijn, maar het gaat er om 
dat de Delftse sportclubs centraal staan en dat er een relatie is met dan wel aanknopings-
punten zijn voor het lokale sportbeleid.
Het onderwerp van het 1e Delftse Sportcongres was de recent ontwikkelde nieuwe gemeente-
lijke visie op sport en bewegen. Deze werd, in een conceptversie, ter plekke gepresenteerd en 
daarna werden van verschillende kanten mogelijke vervolgstappen voor de toekomst belicht. 
Verleden, heden en toekomst. Dat werd ook prachtig weer gegeven door de historische locatie 
van het congres, te weten de Van der Mandelezaal in Museum Prinsenhof. 
Het verleden in deze is geschetst in de nog recente bezuinigingsoperatie in Delft, ook in 
de sportsector (met onder meer de overgang van een aantal clubs van Sporthal Brassers-
kade naar de nieuwe sporthal in de spoorzone, bij SC Delfland), waarbij na overleg tussen  
Gemeente en Sportraad een ‘Sportaccommodatieplan Delft’ is opgesteld dat in 2016 door de 
Gemeenteraad is vastgesteld. In die nota werd onder meer geconstateerd dat de Gemeente 
Delft relatief weinig aan sport besteedt en dat de sportaccommodaties er in kwantitatief en 
kwalitatief opzicht op de keper beschouwd slecht voor stonden. Het Bestuur van de Sportraad 
heeft dan ook, in augustus 2016, aan de sportwethouder gevraagd om met een volwaar-
dige en zelfstandige nieuwe Sportnota te komen. De vorige zelfstandige Sportnota dateerde 
al uit 2009. De wethouder en de Gemeenteraad hebben dit verzoek van het Sportraadbe-
stuur overgenomen. De onderzoeksopdracht is verstrekt aan onderzoeksbureau Drijver &  
Partners. Het Bestuur van de Sportraad heeft in samenspraak met de Gemeente Delft wederom 
een Klankbordgroep samen gesteld, alle lokale sportclubs konden op een tweetal discussie- 
avonden mee praten en ook met het Sportraadbestuur is geregeld overleg gevoerd. Tijdens 
het 1e Delftse Sportcongres stond die nieuwe sportnota centraal, waarmee het heden aan bod 
kwam.
Na inleidende woorden van Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders en van sport- 
wethouder Raimond de Prez, kwam Rob de Vries (Drijver & Partners) de nieuwe conceptvisie  
presenteren. Vervolgens kwamen aan het woord Berend Rubingh (MtoM Consultants) en  
Gert Jan Lammens (Rotterdam Sport Support) die ieder vanuit een eigen gezichtshoek en 
met de voorliggende conceptnota als uitgangspunt de mogelijke vervolgstappen hebben  
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belicht. Van diverse kanten werd benadrukt dat de druk op de sportaccommodaties in Delft 
nog verder zal toenemen gezien de ambitie om in de komende 20 jaar nog zeker 15.000  
nieuwe woningen in Delft te bouwen. Vanuit het verleden en het heden moet gezamenlijk 
de blik op de toekomst worden gericht, mede middels een in de loop van 2018 in overleg op 
te stellen Investeringsagenda om daarmee de geconstateerde en erkende ontstane achter-
standen in de Delftse sportsector weer – meer dan – goed te maken. Dit in het belang van de 
Delftse bevolking en van de Delftse sportclubs.
Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders constateerde in zijn slotwoord, dat de opkomst 
op dit 1e Delftse Sportcongres boven verwachting was en, bovendien was het aanwezige  
gezelschap zeer divers met lokale raadsleden, gemeenteambtenaren uit Delft en  
omliggende gemeenten, mensen van andere lokale sportraden en uiteraard vertegenwoor-
digers van Delftse sportclubs. Dit alles maakte het 1e Delftse Sportcongres tot een groot  
succes. Het ligt dan ook zeer voor de hand ligt dat het Bestuur van de Sportraad een 2e 
Delftse Sportcongres zal gaan organiseren, waarmee het een mooie traditie kan gaan worden.

• Sprekers tijdens ALV
Op de ALV van 12 juni heeft Marcella Deters (regisseur JOGG Delft) een presentatie verzorgd 
over JOGG. Op de ALV van 20 november gaven Patrick Adriaanse (gemeente Delft), Marcella 
Deters en Tim Heemskerk (Delft voor Elkaar) een presentatie over Delft voor Elkaar.

• 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
Via de mail heeft het bestuur van de Sportraad van Delft een oproep gedaan richting alle lid-
verenigingen of ze bereid zijn in de Nationale Sportweek sportactiviteiten te willen aanbieden 
op hun eigen sportcomplex bij hun reguliere activiteiten. Mede afhankelijk van de positieve 
reacties is de Sportraad bereid te ondersteunen in de PR en publicatie. De Sportraad moest 
helaas constateren dat er zich – binnen de gestelde termijn -  onvoldoende sportverenigingen 
hebben aangemeld om gedurende de Nationale Sportweek (officieel van 9 t/m 17, door ons 
verlengd tot 22 september) sportactiviteiten te houden op hun eigen locatie. Tevens waren 
de aangeboden activiteiten bijna alle nog te weinig concreet, ook wat betreft doelgroep, dag 
en tijdstip. De Sportraad spreekt de hoop uit dat de animo van de sportverenigingen om als  
aanbieder tijdens de Nationale Sportweek 2018 op te treden aanzienlijk beter is. 

• 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. Er is gesproken met een 
serieuze kandidaat, maar helaas is deze afgehaakt.

• Politiek Sportforum
De Sportraad gaat in samenwerking met Louisse Vonk (sportcampagneleider van NOC*NSF) 
een Sportpolitiek forum houden op maandag 5 maart 2018 waarbij alle in de gemeenteraad 
zittende lokale partijen en lid-verenigingen worden uitgenodigd.

9
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• Sportcafé
In samenwerking met de Stadsradio Delft hebben we het afgelopen jaar 8 maal een Sportcafé 
uitzending verzorgd in de studio van Stadsradio Delft:
- Dinsdag 28 februari in de studio van Stadsradio Delft 
- Dinsdag 28 maart in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 24 april in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 30 mei in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 27 juni in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 25 september in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 30 oktober in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 27 november in de studio van 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 Guus 
Heemskerk of een ander lid van het Sportraad bestuur in de studio aanwezig om de uitgeno-
digde gasten te ontvangen. Marina La Vos zit in de PBO (Programma beleid bepalend orgaan) 
namens de Sportraad van Delft. 

Bestuursbeleid 2018
Het komende jaar wenst het bestuur specifiek haar aandacht te richten op de volgende  
aandachtsgebieden:
• Het borgen van de continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling.
•  Het wederom organiseren van een inhoudelijk congres over sport, het 2e Delftse Sport-

congres.
• Het organiseren van een gala voor vrijwilligers i.s.m. een nog te zoeken partner.
•  Het organiseren van interessante en relevante themabijeenkomsten met aansprekende 

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

raden met het doel uitwisselen van o.a. informatie en kennis. 
• Het actief werven van een sportambassadeur.

Getoonde belangstelling
Het bestuur van de Sportraad heeft door de aanwezigheid van een of meer leden belangstel-
ling getoond bij jubilea van haar lid-verenigingen en was op uitnodiging aanwezig op de recep-
ties van BC Gisolf en Stichting Sportpark Tanthof. 

Huldigingsbeleid 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. Wicher 
Schreuders en Guus Heemskerk van het bestuur van de Sportraad van Delft waren daarbij 
aanwezig.
De uitreikingen in 2017:
 - zilveren sportspeld: Rinus van den Bosch (Ariston ’80)
 - bronzen sportspeld: Koen van Arem, Dirk van Leipsig en Robin Wijnants 
  (allen kegelvereniging de Gigantjes/DKB)
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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 Sport-
raad gereageerd. In de Delft op Zondag heeft de Sportraad een vast plekje in Sport en Meer 
en soms extra publicatie in DoZ. In een aantal gevallen is er ook contact met de Delftse Post. 

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

Medewerkers
Tijdens de bestuurs- en ALV vergaderingen maakten we tot eind 2017 gebruik van de dien-
sten van Conny van der Lande - Sieraal van een notuleerbureau. Medio september deelde 
Conny het Sportraad bestuur mede om haar moverende redenen dat ze op 1 januari 2018 zal  
stoppen met haar werkzaamheden als notulist.  

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 Algemene Ledenvergaderingen 
en sv DHL voor het bij hen maandelijks laten plaats vinden van de bestuursvergaderingen. 

Guus Heemskerk
Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft
Maart 2018

• Rinus van den Bosch (m) ontving de Zilveren Sportspeld.


