
Vrijdag 12 oktober 2018 • 14.00-17.00 uur

lopende achtergronden bij elkaar in de kleedkamer van 

een sportclub? En hoe gaat dat dan samen? Vindt daar 

een bepaalde binding plaats, of blijven het toch aparte  

eilandjes binnen die club? Waarom scheiden de wegen 

van uiteenlopende bevolkingsgroepen zich over een 

aantal takken van sport, waarom scheiden de wegen zich 

zelfs binnen bepaalde sporten over diverse clubs?  

En als dat al zo is: hoe komt dat? Is het erg? Wat zijn de 

gevolgen voor die sporten en voor die clubs?  

Moeten we hier iets aan doen? Sport als mogelijk  

middel tot integratie en sociale cohesie. Sport is meer 

dan winnen alleen.

Het onderwerp voor het Tweede Delftse Sportcongres 

is de rol van sport en sportclubs in de integratie  

tussen de diverse bevolkingsgroepen.  

 

Waarom kiezen jongeren met de ene achtergrond (in 

allerlei dimensies) wel voor sport A, maar niet voor sport 

B? En waarom doen anderen dat precies andersom? En 

binnen die ene specifieke sport, met name binnen de 

grootste sport van allemaal, het voetballen: waarom zien 

we sommige bevolkingsgroepen wel bij een aantal clubs 

maar helemaal niet in andere sportclubs? Wat brengt 

mensen, en dan met name de jeugd, met geheel uiteen-

Programma:

13.30-14.00 uur  Inloop / aanmelding / registratie / koffie

14.00-14.15 uur  Welkom & Opening – door:

  - Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders 

14.15-14.45 uur  Agnes Elling (W.J.H.Mulier Instituut)

14.45-15.15 uur  Sjors Brouwer (KNVB)   

15.15-15.30 uur Pauze met koffie en thee

15.30-16.00 uur  Ali Karatas (Platform 31)

16.00-16.30 uur  Vragen / discussie

16.30-16.45 uur  Sluiting door:

  - Sportwethouder Karin Schrederhof 

  - Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders

16.45-17.30 uur  Hapjes / drankjes

Aanmelden

Aanmelden vooraf (verplicht,  

maximaal 2 deelnemers per sportclub) 

kan tot uiterlijk 5 oktober 2018 via:

secretaris@sportraadvandelft.nl

Route

U bereikt Museum Het Prinsenhof via 

het prachtige Sint Agathaplein, vanaf 

de kant van de Phoenixstraat of vanaf 

de kant van de Oude Delft. Uitstekend 

bereikbaar met het openbaar vervoer 

(op loopafstand van NS-station Delft;  

tramlijn 1 stopt vlakbij).

Uitnodiging
HET TWEEDE 
DELFTSE SPORTCONGRES
Van der Mandelezaal, Museum Prinsenhof, Sint Agathaplein 1 - Delft
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