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Het jaarverslag 2018 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 we in het bestuur en in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van gedachten  
wisselen en waarover besluitvorming plaatsvond.

Vergaderfrequentie 
In 2018 vergaderde het bestuur van de Sportraad van Delft elf maal en er waren twee Alge-
mene Ledenvergaderingen, respectievelijk op 23 juni en op 3 december.

Aantal leden 
Eind 2018 waren 84 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft, terwijl dit er eind 2017, 
83 waren. Per saldo nam het aantal lid-verenigingen daarmee met één lid-verenigingen toe. 
Dit kalenderjaar meldde Team Gouwe Sports (judo) zich als lid aan. Volgens informatie van de 
lid-verenigingen bedraagt het totale aantal leden per 1 januari 2018 25.450 leden. Dit is een 
lichte toename van 0,5% 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:    Martin Bronmeijer 
Lid:    Peter L.A. Grootscholten
Lid:    Marina La Vos
Lid:    Jaap Meijer
In de ALV van 23 april jl. zijn Martin Bronmeijer en Guus Heemskerk herbenoemd in hun  
huidige functie. Peter Grootscholten werd in deze vergadering benoemd als nieuw bestuurs-
lid. Het bestuur van de Sportraad van Delft blijft ook de komende tijd op zoek naar geschikte 
bestuur kandidaten.

Portefeuille- en taakverdeling
De portefeuille- en taakverdeling voor alle bestuursleden is geüpgraded en definitief vast-
gesteld in de bestuursvergadering van 6 november jl. (zie website). Er zijn de volgende  
portefeuilles: voorzitter, secretaris & penningmeester, informatie & voorlichting, ondersteuning 
& samenwerking en sport & onderwijs. 
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Organogram
Het bestuur van de Sportraad van Delft kent secties, clusters, commissies en werkgroepen. 
Deze onderdelen stellen we d.m.v. ‘een besluit van instelling’ in. We werken voortdurend aan 
een ‘geactualiseerde bemensing’.  Hieronder staat het organogram van eind december 2018:

Informatie uitwisseling
Het afgelopen kalenderjaar verzond de secretaris vijfendertig emailberichten via het Gmail-
account sportraad015@gmail.com naar alle lid-verenigingen (dagelijks bestuur) en belang-
stellenden. Op de website www.sportraadvandelft.nl plaatsen we regelmatig actuele artikelen 
en informatie, die voor iedereen toegankelijk is.
Dit kalenderjaar bracht de Sportraad vier maal de editie ‘Sport en Meer’ uit in de krant Delft 
op Zondag. Ons bestuur kocht een geheel eigen pagina in, waarvoor wij zelf diverse actuele 
artikelen schrijven over uiteenlopende onderwerpen en deze -eventueel met foto’s - plaatsen. 

Informatieve wervingsfolder
In het 1e kwartaal van 2019 actualiseren we de huidige Sportraad-informatiefolder.

Contributie Sportraad van Delft
Eind januari 2018 ontvingen de lid-verenigingen de factuur voor het lidmaatschap. 80% van de 
lid-verenigingen voldeed binnen 30 dagen het openstaande bedrag. Na een derde herinnering 
voldeden alle lid-verenigingen eind mei aan hun contributieverplichting.

Financieel verslag 2017 en begroting 2019
In de ALV van 23 april stemden de Kascommissie en de lid-verenigingen in met de jaar-
rekening 2017. Het positieve saldo over het jaar 2017 bedroeg € 570,39. Doordat we niet het 
gehele bedrag aan prestatiesubsidie besteedden, betaalden we een deel van het ontvangen 
bedrag terug aan de gemeente Delft.  
In de Kascommissie hebben op dit moment eind 2018 zitting Jurgen van Dorp (dsv Full Speed), 
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Victor Brouwer (Hudito) en Cathy Wolbers (d’ELFT). 
De aanvraag van de subsidie voor ondersteuning en het huldigingsbeleid in de voorgestel-
de begroting wijzigde qua bedrag enigszins. In de ALV van 3 december jl. stemden de lid- 
verenigingen in met de voorgestelde begroting 2019. 

Aanvraag stimuleringssubsidie voor Sectie Zwemmen t.b.v. schoolzwemwedstrijden 
In samenwerking met de penningmeester van Sectie Zwemmen diende de penningmeester 
van de Sportraad van Delft een aanvraag in voor een stimuleringssubsidie bij de Gemeente 
Delft t.b.v. schoolzwemwedstrijden op 13 oktober jl. De gemeente honoreerde deze subsidie-
aanvraag niet.

Aanvraag activiteiten / projecten subsidie (APS) 
Een aanvraag voor een activiteiten/project-subsidie door dvv Delft voor het G-voetbal- 
toernooi is - i.v.m. het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en uitgangspunten -  
afgewezen. 
Medio september diende het bestuur van Sectie Zwemmen een aanvraag voor een activiteiten 
/project-subsidie in voor het schoolzwemmen bij het bestuur van de Sportraad van Delft. De 
indiening van de subsidie voldeed grotendeels aan de voorwaarden en uitgangspunten en 
daarom besloot het bestuur om 60% van het aangevraagde bedrag ad € 570 toe te kennen. In 
het toekenningsbesluit deelden we tevens mee dat in de nabije toekomst het schoolzwemmen 
een meer uitdagend en vernieuwend karakter voor de deelnemende kinderen kent. 

Vacatiegelden bestuursleden Sportraad
In de ALV van 23 april jl. pasten we n.a.v. opmerkingen in de vorige ALV de notitie aan. De 
bestemming van de gelden gaan nu naar een interne reservering voor een nader te bepalen 
specifiek sportproject in Delft. De ALV nam - na stemming - het voorstel aan.
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Activiteiten 
Evenals in 2018 hield De Sportraad van Delft zich in 2018 bezig met een breed scala aan 
activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder - in willekeurige volgorde - kort de 
revue:
 
A. Onderhoud gemeente Delft
Vertegenwoordigers van het bestuur van de Sportraad voerden in het verslagjaar elk kwartaal 
een  overleg met een of meer ambtenaren van de gemeente Delft over de aan de orde zijnde 
relevante zaken. Sinds najaar 2018 is er ook een regelmatig overleg met de wethouder Karin 
Schrederhof.  
De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:  
• Omgevingswetgeving; 
• Bouwplannen “Kerkpolder”; 
• Adviesraad Sociaal Domein; 
• Scan/advies over duurzaamheid aspecten/energie besparing; 
• Verlenging gebruikersovereenkomst velden; 
• Bespreking Politiek Forum op 5 maart; 
• Aanvragen Sportimpuls 2018; 
• Voortgang rapportage “Visie Sport en Bewegen”; 
• Investeringsagenda Sport; 
• Uitvoeringsplan Sport en Bewegen;  
• Problematiek gebrek aan sporthallen; 
• Enkele individuele verenigingen/secties; 
• Sport en Meer; 
• Notitie afwegingscriteria voor verhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties; 
• Straatvoetbaltoernooi op 5 mei; 
• Themabijeenkomst BTW 2019 
• Cursus AVG;  
•  Ontvangst BAS-rapport extern kwaliteitsinspectie van alle buitensportvelden van de           

gemeente Delft; 
• Privatisering zwembad Kerkpolder; 
• Situatie SEH/Sportief besteed 
• Nationale Sportweek september 2018; 
• Evaluatie JOGG (convenant); 
• Bespreking kwartaaloverleg van Delft voor Elkaar; 
• Vervolg rapport Werkgroep Onderwijs en bewegen; 
• Werkgroep Gezond en welzijn; 
• TU en ROC Mondriaan; 
• Granulaat ingestrooide kunstgrasvelden bij voetbalclubs; 
• Opzet 2e Delftse Sportcongres op 12 oktober 
• Achterstallig onderhoud natuur en kunstgrasvelden gemeente Delft; 
•  Het instellen van zes-wekelijks bestuurlijk overleg met wethouder sport tot medio  

april 2019.

B. Vervolg ‘Visie Sport en Bewegen’ 
Begin 2018 stelde de Gemeenteraad de op verzoek van het Sportraadbestuur geproduceerde 
gemeentelijke nota ‘Visie Sport en Bewegen 2017-2025’ vast. Deze nota is mede in overleg 
met het Sportraadbestuur, een Klankbordgroep en de clubs tot stand gekomen. Als uitvloeisels 
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van die nota en van de eerdere nota ‘Sportaccommodatieplan 2016’ zijn door de gemeente 
twee belangrijke lijnen uitgezet, te weten de Investeringsagenda en het Uitvoeringsplan Sport. 
De eerste lijn (de Investeringsagenda) beoogt het systematisch maken en realiseren van  
plannen voor het minimaal op orde brengen van de binnen- en buitensportaccommodaties 
in Delft, terwijl de tweede lijn (het Uitvoeringsplan) beoogt om ook daadwerkelijk invulling en 
ondersteuning te geven aan de sportactiviteiten door en bij de sportclubs in Delft. Uiteraard is 
er op accommodatiegebied een bijna onbeperkte wensenlijst aan de ene kant, maar aan de 
andere kant een beperking door wat realistisch mogelijk is in geld en dat zeker in de eerst-
komende periode. De eerder opgestelde criteria, zoals genoemd in de gemeentelijke brief van 
20 juli 2018, spelen hierbij een belangrijke rol. De Investeringsagenda moet uiteindelijk dienen 
om de geconstateerde en alom erkende ontstane achterstanden in de Delftse sportsector 
goed te maken en in feite meer dan dat. Na jaren van bezuinigingen, ook in de sportsector, 
moet nu weer opgebouwd gaan worden, zeker ook gezien de gemeentelijke wens om in de 
komende jaren veel extra huizen te gaan bouwen, waarmee het inwonertal in Delft aanzienlijk 
zal toenemen. Het Uitvoeringsplan Sport (waarover op 19 september jl. in het Stadhuis op de 
Markt een bijeenkomst voor de clubs plaatsvond) omvat drie thema’s, te weten het vitalise-
ren van sportverenigingen, sportstimulering en –innovatie, alsmede de maatschappelijke rol 
van sport en de sportclubs in het sociaal domein. De begin 2018 nieuw aangetreden sport- 
wethouder Karin Schrederhof heeft op onze Najaars-ALV aangegeven dat ze de diverse  
trajecten zo veel mogelijk in overleg en in samenwerking met het bestuur van de Sportraad 
Delft en met de clubs wil afleggen, maar dat het uiteindelijk de Gemeenteraad is die de  
beslissingen neemt over de toekenning van gelden volgens hun prioriteiten. Eind 2018 was 
de verwachting dat de voorstellen van het College van B&W op beide trajecten in het vroege 
voorjaar van 2019 richting de Gemeenteraad zullen worden gestuurd, maar het spreekt voor 
zich dat de uitvoering van een en ander enige jaren in beslag gaat nemen.

C. Kwartaal overleg met “Delft voor Elkaar” 
Elk kwartaal is er overleg tussen bestuursleden van de Sportraad van Delft en Dirk Wils en 
Sjors Grasman (Delft voor Elkaar). De volgende onderwerpen stonden op de agenda: alge-
mene informatie uitwisseling,  aankondigen van activiteiten zoals sportevenementen, organi-
seren van voorlichtingsavonden/lezingen of cursussen voor sportbestuurders/vrijwilligers en 
sportimpuls.

D.  Themabijeenkomsten
Op 29 oktober jl. was er een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Compensatieregeling 
BTW in de sport ingaande 01.01.2019’. mr. drs. Ronald Brouwer van Caraad Belasting- 
adviseurs verzorgde de heldere presentatie. 40 personen van 35 lid-verenigingen of overige 
instanties bezochten deze avond. .

E. Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Team Sportservice Zuid-Holland gaf op twee avonden een AVG cursus aan een twintigtal  
personen van 12 lid-verenigingen. Deze gratis cursus was bijzonder informatief.

F.. JOGG
Namens het bestuur van de Sportraad heeft Marina La Vos zitting in de Begeleidingsgroep 
van het JOGG. Het nieuwe JOGG convenant is mede ondertekend.
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G. Werkgroep Gezond en welzijn
Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Guus Heemskerk zitting in deze werkgroep.  
Afgelopen jaar waren er een vier bijeenkomsten gehouden,  georganiseerd door Delft voor 
Elkaar. 

H. Het 2e Delftse Sportcongres
Het Bestuur van de Sportraad van Delft organiseerde op vrijdagmiddag 12 oktober 2018 voor 
de tweede maal het ‘Delftse Sportcongres’, wederom in de schitterende Van der Mandelezaal 
van Museum Prinsenhof. Het is de bedoeling om een dergelijk evenement in de toekomst jaar-
lijks te houden. Het thema is wisselend, maar het gaat er om dat de Delftse sportclubs centraal 
staan en dat er een relatie is met dan wel aanknopingspunten zijn voor het lokale sportbeleid.
Het onderwerp van het 2e Delftse Sportcongres was de rol van sport en sportclubs in de 
integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Voor ruim 50 aanwezigen waren de 
sprekers deze middag: Agnes Elling (Mulier Instituut), Sjors Brouwer (KNVB) en Ali Karatas 
(Platform 31).  Ieder van hen belichtte het onderwerp op een ander niveau en van een andere 
kant, vanaf het nationale niveau tot en met de relaties in de kleedkamers en in de wijken. Een 
van de vragen vooraf was waarom bepaalde bevolkingsgroepen zich over een aantal takken 
van sport verspreiden. Waarom scheiden de wegen zich zelfs binnen bepaalde sporten over 
diverse clubs? Hoe komt dat? Is het erg? Moeten we hier iets aan doen? Geconstateerd werd 
onder meer dat er zowel gemengde sportclubs zijn, als ook clubs waarin specifieke bevolkings-
groepen de meerderheid uitmaken. Maar dat is niet erg en is eigenlijk nooit anders geweest. 
Immers, in de 1e helft van de vorige eeuw werden in allerlei takken van sport aparte sport-
clubs opgericht: naast katholieke en protestants-christelijke sportclubs waren er ook clubs van 
personeel van fabrieken, ministeries, brandweer of politie, en daarnaast ook nog ‘algemene’ 
verenigingen. Ieder moet de vrijheid hebben om zich aan te sluiten bij die sportclub waar hij of 
zij zich het beste thuis voelt. Het gaat dan veelal meer om ‘bonding’ (bij de eigen groep) dan 
om ‘bridging’ (tussen verschillende groepen), zo hield Ali Karatas het publiek voor. Maar de re-
den van die onderlinge binding kan heel uiteenlopend zijn, zoals religie en etniciteit, maar het 
kunnen ook diverse andere factoren zijn die bepalend zijn, zoals studenten die samen sporten 
in een en dezelfde club. Geconcludeerd werd vervolgens, dat een vitale vereniging een open 
karakter heeft, maar een ‘open’ vereniging is niet automatisch vitaal. Sportraad-voorzitter Wi-
cher Schreuders sprak in zijn slotwoord van een succesvol congres, waarbij hij concludeerde 
dat sport integreert, maar dat het zeker niet vanzelf gaat!

• Het 2e Delftse Sportcongres
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I. Sprekers tijdens ALV 
Op de ALV van 23 april verzorgden  Leontine Heisen een presentatie over ‘Villa Joep’ en Joline 
van Lier (GGD) een presentatie over ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. 
Op de ALV van 3 december gaf wethouder Karin Schrederhof een toelichting op de  
Investeringsagenda en Uitvoeringsplan Sport en hield Karin Blankenstein een presentatie 
over de ‘John Blankenstein Foundation’.

J. 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  
jaarverslag is goedgekeurd dan publiceren we op de website van de Sportraad.

K. Nationale Sportweek in Delft
Via de mail deed het bestuur van de Sportraad van Delft een oproep richting alle lid-vereni-
gingen naar de bereidheid om  in de Nationale Sportweek sportactiviteiten aan te melden op 
hun eigen sportcomplex. Een dertien lid-verenigingen reageerden hier positief op. Deze PR-
activiteiten publiceerden we in DoZ en op de website van de Sportraad van Delft.   

I. Sportpolitiek Forum
De Sportraad hield op maandag 5 maart 2018, in samenwerking met Louisse Vonk (sport-
campagneleider van NOC*NSF) en Nishant Bekaharoe een druk bezocht Sportpolitiek Forum, 
waarbij alle in de gemeenteraad zittende lokale partijen en lid-verenigingen zijn uitgenodigd. 
Alle 10 nu in de Delftse Gemeenteraad vertegenwoordigde lokale fracties waren tijdens deze 
avond aanwezig. De paneldiscussie stond onder neutrale leiding van presentator Luuk Braun. 
Een tweetal stellingen stonden centraal. 
Stelling 1 luidde: ‘Sport is de ontmoetingsplek in de stad, want sport verbroedert en verbindt 
verschillende groepen mensen’. 
Stelling 2 luidde: ‘De kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties is toekomstbestendig’. 

Naar aanleiding van de 1e stelling onderschreven vrijwel alle aanwezige politici dat sport juist 
in clubverband verbroedert en verbindt, daar moeten die mensen en vooral ook jongeren naar 
toe, naar de clubs. Daar ontmoeten de diverse bevolkingsgroepen elkaar. Sportclubs zijn op 
zichzelf al maatschappelijk actief en daarom moet de gemeente clubs in voldoende mate 
ondersteunen. Wat betreft de 2e stelling werd door veel van de forumleden gewezen op de 
geplande bouw van veel huizen binnen Delft, waardoor het inwonertal aanzienlijk zal gaan 
stijgen. Daarmee zijn extra sportvoorzieningen nodig, terwijl er nu al onvoldoende capaciteit 
is. Het gaat dan niet alleen om meer geld voor de noodzakelijke investeringen, maar ook om 
het vinden van de daadwerkelijke fysieke ruimte voor de sportaccommodaties. Vanwege het 
belang van sport voor andere beleidsdoelen moet het geld ook uit andere beleidsgebieden 
komen, zo spraken een aantal van de politici uit.

• Sportpolitiek Forum
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M. Sportcafé
In samenwerking met de Stadsradio Delft verzorgden we het afgelopen jaar negen maal een 
Sportcafé-uitzending in de studio van Stadsradio Delft:
- Dinsdag 30 januari in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 27 februari in de studio van Stadsradio Delft 
- Dinsdag 27 maart in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 24 april in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 29 mei in de studio van Stadsradio Delft
- Dinsdag 26 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 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. Guus Heemskerk of een 
ander lid van het Sportraad ontvangt de gasten in de studio. Marina La Vos zit – namens de 
Sportraad - in de PBO (Programma beleid bepalend orgaan). 

Bestuursbeleid 2019
Het komende jaar wenst het bestuur specifiek haar aandacht te richten op de volgende aan-
dachtsgebieden:
a. Het borgen van de continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling.
b.  Het wederom organiseren van een inhoudelijk congres over sport, het 3e Delftse Sport-

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

gastsprekers. 
e.  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 toonde door de aanwezigheid van een of meer leden belang-
stelling bij jubilea van haar lid-verenigingen en was op uitnodiging aanwezig op de recepties 
van DES, DSRC en Tennisvereniging De Delftse Hout (opening nieuwe binnenbanen).  
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Huldigingsbeleid gemeente Delft
De Sportraad van Delft verzorgt de uitreiking van bronzen, zilveren en gouden sportspel-
den. De uitreiking vond/vindt plaats door voormalig wethouder Raimond de Prez en de hui-
dige wethouder Karin Schrederhof 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 2018:
- gouden sportspeld: Jaap Holierhoek (sv DHL) en René Meijster (DES)
- zilveren sportspeld: Hellen Dekker (DKIJV) en Roland ten Klooster (DKIJV)

Schrijvende pers
De schrijvende pers benadert met regelmaat de Sportraad van Delft (vooral het AD). Indien 
op dat moment mogelijk voorzien we hen consciëntieus van passende info.  In de Delft op 
Zondag heeft de Sportraad een vast plekje ‘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. Zij benaderen de Sportraad 
voor advies bij majeure zaken, hetgeen we op prijs stellen. 

Gastvrijheid
Vele verenigingen ontvangen ons altijd gastvrij. Het bestuur van de Sportraad van Delft  
bedankt DVC en Vitesse Delft voor de geboden gastvrijheid voor de Algemene Leden- 
vergaderingen en sv DHL en de Gabrielschool voor het beschikbaar stellen van hun  
accommodatie voor de maandelijkse bestuursvergaderingen. 

Guus Heemskerk
Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft
April 2019

[ Vormgeving: Click visuele communicatie, Delft • Fotografie: Roel van Dorsten, Delft ]

• Gouden Sportspeld voor René Meijster




