
Themabijeenkomsten 
over diverse  
onderwerpen

DELFT - De Sportraad 
organiseert regelmatig 
themabijeenkomsten 
over diverse voor 
sportbestuurders 
interessante onderwerpen. 
Zo is recent, in 
samenwerking met de 
Gemeente Delft, een 
themabijeenkomst 
georganiseerd over 
Duurzaamheid.

Deze avond vond plaats op 

woensdag 17 mei in het club-

gebouw van korfbalvereniging 

DES in Sportpark Biesland. De 

opkomst van sportbestuurders 

viel helaas erg tegen, er waren 

slechts een handjevol clubver-

tegenwoordigers present. De 

wel aanwezigen namen kennis 

van een bijdrage van Pauline 

van Gijn van de Gemeente 

Delft over het gemeentelijke 

duurzaamheidsbeleid, waarna 

Mirjam van den Berg van de 

Gemeente Delft en Karin de 

Winter van Nederland Schoon 

het hadden over een project 

inzake het schoonhouden van 

de omgeving - dus in dit geval 

het sportcomplex - door het 

gescheiden van het overige 

afval ophalen van PET-flesjes en 

blikjes. Leen van den Hooff van 

korfbalvereniging Excelsior gaf 

vervolgens een toelichting over 

de aanschaf van zonnepanelen 

door zijn vereniging.

Crowdfunding
Op maandagavond 29 mei om 

20.30 uur is bij DVC op Sport-

park Brasserskade een themabij-

eenkomst over crowdfunding. 

Deze avond wordt verzorgd 

door Peter van Baak van ‘Spon-

sorvisie’. Van Beek noemt zich-

zelf ‘specialist in breedtesport-

sponsoring’. Het zal onder meer 

gaan over de verschillen tussen 

sponsoring en crowdfunding, 

maar ook over de verschillende 

varianten van crowdfunding 

die bestaan. Enige te bespreken 

vragen zijn: Wat bepaalt het 

succes van crowdfunding? Hoe 

zet je Crowdfunding effectief 

in binnen jouw vereniging? Een 

zonder twijfel interessante en 

nuttige bijeenkomst voor met 

name de penningmeesters en de 

mensen belast met sponsoring 

binnen de Delftse sportclubs. 

Uiteraard is ook deze Themabij-

eenkomst alleen bedoeld voor 

die sportclubs die lid zijn van de 

Sportraad.

JGZ
Op dinsdagavond 6 juni om 

20.00 uur organiseert de Sport-

raad in samenwerking met de 

Gemeente Delft, in het clubge-

bouw van hockeyclub Hudito 

op Sportcomplex Kruithuisweg 

aan de Rotterdamseweg een 

bijeenkomst over informatie 

uitwisseling tussen JGZ - het 

consultatiebureau voor kind en 

jeugd - en de sportclubs. Dit 

om op die manier elkaar te ver-

sterken, met name ook om de 

omgang met bepaalde doelgroe-

pen te verbeteren. Wat kan JGZ 

voor de sportclubs betekenen, 

en omgekeerd? Ook deze avond 

is natuurlijk uitsluitend bedoeld 

voor die sportclubs die lid zijn 

van de Sportraad.

DELFT - Het Bestuur van de Sectie 

Voetbal van de Sportraad - bestaande 

uit Pieter van Veen, Dik Schreuders 

en Sjaak Lispet - houdt op maan-

dagavond 29 mei de halfjaarlijkse 

algemene ledenvergadering waar de 

Delftse voetbalclubs bijeen komen. 

Plaats van handeling, vanaf 20.30 

uur, is dit keer de bestuurskamer van 

dvv Delft in Sportpark Kerkpolder.

Op de agenda staan naast diverse 

huishoudelijke zaken onder meer 

de specifieke voetbalactiviteiten in 

Delft, alsmede de vele ontwikke-

lingen bij de KNVB, voor zover die 

voor de Delftse voetballers van be-

lang zijn. De traditionele seizoens-

opening in Delft is op 15, 16 en 19 

augustus aanstaande.

Dan is het toernooi om de RODI 

Media / DSW Zorgverzekeraar Stad 

Delft Bokaal, te verspelen op de vel-

den van Concordia en DHL.

DELFT - In het najaar van 
2016 waren de Delftse 
sportclubs via de Sportraad in 
een afrondend gesprek met 
de Gemeente Delft over de 
gemeentelijke bezuinigingen 
in de sportsector.

De verdere afhandeling van de uit-

eindelijk door de gemeenteraad 

genomen besloten was en is aan 

de Gemeente en de daarbij betrok-

ken individuele sportclubs. Met de 

nu zeer nabij komende sluiting van 

Sporthal Brasserskade en van Sport-

park Buitenhof is dat deel van het 

verhaal zo goed als afgesloten. Te-

gelijkertijd is met de wethouder, de 

ambtenaren en de gemeenteraad af-

gesproken dat er een nieuwe Sport-

nota zal worden opgesteld, dat er 

een investeringsagenda komt en dat 

er onderzoek zal komen naar moge-

lijk noodzakelijke aanpassingen in 

de tarieven zonder dat dit tot huur-

stijgingen zou mogen leiden.

Dit complete vervolgtraject heeft 

helaas aan gemeentekant enige 

maanden vertraging opgelopen, 

hetgeen ook de reden is geweest 

voor het uitstel van de Voorjaars-

algemene ledenvergadering van de 

Sportraad naar maandag 12 juni. Er 

moet immers iets te bespreken zijn, 

anders hoef je niet bijeen te komen. 

Daarmee is de agenda voor genoem-

de algemene ledenvergadering 

(ALV) al grotendeels bepaald: het 

zal met name gaan over het vervolg 

op het gemeentelijke bezuinigings-

traject, te beginnen met het ontwik-

kelen van een bijgestelde Sportvisie, 

alsmede daarna het opstellen van 

een Investeringsagenda. Ook dit 

vervolgtraject wordt weer begeleid 

door een Klankbordgroep (KBG), 

die deze keer slechts deels door het 

Bestuur van de Sportraad wordt in-

gevuld. De wens van de Gemeente 

is om een bredere maatschappelijke 

inbreng in die KBG te hebben, zodat 

de gemeente zorg zal dragen voor 

die bredere invulling. Het project 

wordt uitgevoerd door Drijver & 

Partners, hetzelfde externe bureau 

dat het onderzoek voor het bezui-

nigingstraject heeft uitgevoerd. 

Volgens de nu voorliggende plan-

ning zal de KBG voor het eerst bij-

een komen op 7 juni, op 8 juni is er 

overleg hierover van de gemeente 

en Drijver & Partners met het Sport-

raad-bestuur, waarna op woensdag 

5 juli een brede discussieavond met 

de sportclubs plaats zal gaan vinden, 

waarbij men zijn inbreng kan geven. 

Voor die discussieavond volgen ui-

teraard nog gerichte uitnodigingen.

Het Sportraadbestuur zal op de 

komende Voorjaars-ALV, naast be-

handeling van het voornoemde, 

ook haar plannen naar voren bren-

gen ten aanzien van de invulling in 

Delft van de Nationale Sportweek, 

alsmede ten aanzien van een moge-

lijke activiteit voor vrijwilligers in 

de sport later dit jaar. Of deze plan-

nen realiseerbaar zijn, dat weten we 

op dit moment nog niet, maar het 

Sportraadbestuur hoopt op de ALV 

op 12 juni meer hierover te kunnen 

melden.

DELFT - Aan de Van 
Bleyswijckstraat was op 
zaterdagmiddag de officiële 
opening van de nieuwe locatie 
van Stadsradio Delft.

De samenwerking tussen de Sport-

raad Delft en de Stadsradio komt met 

name naar voren bij de rechtstreekse 

uitzending van het Sportcafé op de 

laatste dinsdagavond van de maand. 

In dat maandelijkse programma 

worden Delftse sporters en sportbe-

stuurders geïnterviewd, waardoor 

de luisteraars meer over die Delftse 

sport te weten kunnen komen. Tij-

dens de opening - een druk op de 

knop door burgemeester Marja van 

Bijsterveldt - werd de Sportraad ver-

tegenwoordigd door voorzitter Wi-

cher Schreuders, terwijl daarnaast 

ook nog diverse lokale sportbestuur-

ders aanwezig waren. De eerstvol-

gende uitzending van het Sportcafé 

is op dinsdagavond 30 mei van 20.00 

uur tot 22.00 uur.

DELFT - JOGG-Delft 
wil, samen met haar 
samenwerkingspartners 
waaronder de Sportraad, een 
gezonde leefstijl en omgeving 
voor de Delftse jeugd 
bevorderen.

Gezond leven, dat staat centraal. 

En dat is de boodschap richting de 

jongere en de wat oudere jeugd, 

maar ook richting hun ouders, op-

voeders en andere mensen om hen 

heen. JOGG staat voor Jongeren op 

Gezond Gewicht. Met de diverse ac-

tiviteiten worden alle Delftse kinde-

ren aangemoedigd om ‘goed bezig’ 

te zijn: bewegen, water drinken en 

groenten eten is belangrijk voor ie-

ders gezondheid, zowel om een ge-

zonde leefstijl te hanteren als om op 

gezond gewicht te blijven. Gezonde 

kinderen zijn gelukkig, gezond bezig 

zijn is leuk, een gezonde leefstijl is 

een goede voorbereiding op de toe-

komst.

JOGG-Delft organiseert, samen met 

diverse partners, spel- en sportactivi-

teiten op scholen en in de wijken. Zo 

vond op 20 april een informatiemid-

dag over een gezonde leefstijl plaats 

voor ouders in Buurthuis Voorhof. 

Ook ondersteunt JOGG-Delft acti-

viteiten en programma’s zoals de 

Gezonde School-aanpak van GGD 

Haaglanden, het Fit4Life project 

voor basisscholen en kinderopvang-

organisaties. JOGG-Delft stimuleerde 

onder meer ook deelname aan de 

onlangs gehouden Avondvierdaagse 

en de Trompper Optiek Golden Ten 

Loop scholencompetitie op Hemel-

vaartsdag.

Sectie Voetbal bespreekt  
voetbalzaken

In gesprek over gemeentelijk 
bezuinigingstraject

Stadsradio Delft op nieuwe locatie

Goed bezig met een gezonde 
leefstijl, bewegen, spel en 
sport

De traditionele seizoensopening, de RODI Media / DSW 

Zorgverzekeraar Stad Delft Bokaal, trekt altijd veel publiek. 

Een eerdere algemene ledenvergadering, met rechts voorzitter 

Wicher Schreuders achter het spreekgestoelte.

De studio van Stadsradio Delft, tijdens een uitzending van 

Sportcafé, met als tweede van rechts Sportraad-bestuurder Guus 

Heemskerk. 

Jeugdige sportievelingen in actie tijdens de Trompper Optiek 

Golden Tenloop. 
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