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Gemeentelijke plannen 
Tijdens de op maandag 29 april a.s. 

bij DVC te houden Voorjaars-ALV 

van de Sportraad Delft zullen op-

nieuw de gemeentelijke plannen ten 

aanzien van de sport volop aandacht 

krijgen. Het is immers sportwethou-

der Karin Schrederhof zelf die een 

toelichting komt geven op die ge-

meentelijke plannen, waar door de 

Delftse sportclubs al zo lang naar 

wordt uitgekeken. Meer concreet 

gaat het om de Investeringsagenda 

en om het Uitvoeringsplan Sport. 

Deze plannen zijn hard nodig om 

de in de afgelopen jaren opgelopen 

aanzienlijke kwantitatieve en kwa-

litatieve achterstanden in de sports-

ector in Delft in ieder geval deels te 

bestrijden.

Deze plannen komen voort uit een 

tweetal eerder - in samenspraak 

met de Sportraad Delft - tot stand 

gekomen rapporten, te weten het 

‘Sportaccommodatieplan 2016’ en 

de nota ‘Visie Sport en Bewegen 

2017-2025’. De Investeringsagenda 

beoogt het systematisch maken en 

realiseren van plannen voor het mi-

nimaal op orde brengen van de bin-

nen- en buitensportaccommodaties 

in Delft, terwijl het Uitvoeringsplan 

Sport beoogt om ook daadwerkelijk 

invulling en ondersteuning te geven 

aan de sportactiviteiten door en bij 

de sportclubs in Delft. De wensen-

lijst van de clubs op accommodatie-

gebied is zonder enige twijfel langer 

en kostbaarder dan wat realistisch 

gezien haalbaar en betaalbaar is. Er 

zullen keuzes moeten worden ge-

maakt. Maar dat er veel gedaan moet 

worden op accommodatiegebied, 

dat mag wel duidelijk zijn.

Het Uitvoeringsplan Sport omvat 

drie thema’s, te weten het vitalise-

ren van sportverenigingen, sportsti-

mulering en -innovatie, alsmede de 

maatschappelijke rol van sport en de 

sportclubs in het sociaal domein. Er 

wordt al heel lang gesproken over 

beide plannen, ook in overleg met 

het bestuur van de Sportraad Delft 

en met de clubs. De verwachting 

was dat de voorstellen van het Colle-

ge van B&W over deze beide onder-

werpen in het vroege voorjaar van 

2019 richting Gemeenteraad zouden 

gaan, maar dat is in ieder geval op 

het moment van schrijven nog niet 

gebeurd. De Gemeenteraad moet 

daarna beslissen, met name over de 

benodigde gelden. De uitvoering zal

vervolgens zeker nog geruime tijd in 

beslag nemen.

Tijdens de Gemeenteraadsvergade-

ring van 31 januari jl. is overigens 

een (door PvdA, Onafhankelijk Delft, 

CDA en SP ingediende) motie aan-

genomen, waarin het College van 

B&W wordt opgedragen om een ge-

integreerd plan te ontwikkelen voor 

de toekomst van de Delftse sport, 

waarin uitvoering, investeringen en 

beheer worden betrokken. Dit heeft 

uiteraard gevolgen voor de Investe-

ringsagenda en voor het Uitvoerings-

plan Sport. Tevens draagt genoemde 

motie op om bij de ontwikkeling van 

dit toekomstplan de expertise van de

Sportraad te betrekken, alsmede om 

een financiële integrale onderbou-

wing voor het plan te ontwikkelen. 

Aangenomen mag worden dat wet-

houder Karin Schrederhof op de 

komende Voorjaars-ALV van de Spor-

traad de nodige concretisering van 

de gemeentelijke plannen zal geven.

Bestuurswijzigingen 
De Voorjaars-ALV van de Sportraad, 

te houden op maandagavond 29 

april a.s., zal als de leden daarmee 

instemmen enige wijzigingen in het 

bestuur van de Sportraad te zien 

geven. Bestuurslid Jaap Meijer (71) 

is volgens het rooster aftredend en 

heeft besloten om zich na 5 jaar niet 

meer herkiesbaar te stellen. Meijer 

werd in 2014 bestuurslid van de 

Sportraad, terwijl hij eerder 11 jaar 

(2001-2012) lid was van het bestuur 

van de Sectie Voetbal. Als nieuwko-

mers in het bestuur worden door 

het bestuur kandidaat gesteld Dennis 

Geurts (50) en Cees van Velzen (67). 

Geurts is werkzaam als docent be-

wegingsonderwijs in het middelbaar 

onderwijs en hij is met techniektrai-

ningen actief in met name hockey 

en voetbal. Cees van Velzen is mo-

menteel onder andere actief in de 

denksporten. Indien de ALV akkoord 

gaat met de voorgestelde bestuurs-

wijzigingen, dan bestaat het bestuur 

van de Sportraad vanaf 29 april a.s. 

uit Wicher Schreuders (voorzitter), 

Guus Heemskerk (secretaris/pen-

ningmeester), Martin Bronmeijer, 

Peter Grootscholten, Marina La Vos 

en genoemde twee nieuwkomers, 

Dennis Geurts en Cees van Velzen.

Festiviteiten 
In de afgelopen periode was het be-

stuur van de Sportraad een aantal 

malen vertegenwoordigd bij festivi-

teiten van diverse Delftse sportclubs, 

anders dan behaalde kampioen-

schappen.

Op zondag 6 januari jl. begon het 

nieuwe jaar met de viering van het 

50-jarig bestaan van basketbalver-

eniging DAS. Dit vond plaats in de 

drukbezette kantine van hun nieu-

we onderkomen in het gebouw van 

SC Delfland. Er werd in de sportzaal 

door diverse aanwezigen nog druk 

gebasketbald. Vervolgens werden in 

aanwezigheid van vele (oud-)leden 

en andere belangstellenden, onder 

wie ook coryfee Toon van Helfteren, 

toespraken gehouden door Spor-

traad-voorzitter Wicher Schreuders 

en sportwethouder Karin Schreder-

hof. Vervolgens reageerde DAS-voor-

zitter Rienk Bijlsma op die beide 

speeches. Daarna bleef men nog lang 

bijeen om het wel en wee van DAS 

door te nemen.

Sportwethouder Karin Schrederhof 

en de Sportraad-bestuurders Wicher 

Schreuders en Guus Heemskerk wa-

ren op woensdagavond 9 januari jl. 

aanwezig bij AV De Koplopers in 

de druk bezette Wippolder-kanti-

ne. Ter plekke was het wethouder 

Schrederhof die op passende wijze 

een zilveren Sportspeld met bijbeho-

rende oorkonde overhandigde aan 

Wim Aalbertsberg. Dit voor al zijn 

verdiensten, gedurende vele jaren, 

voor AV De Koplopers. Hij was vanaf 

de oprichting in 1986 vrijwel onaf-

gebroken vrijwilliger, waarvan in de 

periode 1990-2018 bestuurslid. Meer 

dan voldoende reden om hem de zil-

veren Sportspeld toe te kennen.

Een volgende Sportspeld met oor-

konde werd door wethouder Karin 

Schrederhof uitgereikt aan Marieke 

van Oosten. Dat gebeurde op vrijdag-

avond 29 maart jl. in De Gaech. Ma-

rieke van Oosten (JKC De Giganten) 

is een zeer jeugdige kegelaarster, die 

de bronzen Sportspeld ontving van-

wege het door haar onlangs behaal-

de Nederlands kampioenschap bij 

de junioren, een titel die ze won met 

een heel hoog gemiddelde tijdens die 

wedstrijd. Van het Sportraad-bestuur 

waren aanwezig Wicher Schreuders, 

Guus Heemskerk en Marina La Vos.

Op woensdagavond 10 april jl. vier-

de duiksportvereniging Scuba Libre 

in een van de kantines in zwembad 

Kerkpolder het feit dat ze 50 jaar ge-

leden, in 1969, zijn opgericht. Oor-

spronkelijk werd er alleen gedoken 

in de Zeeuwse wateren, daarna werd 

zwembad De Wervel in Rijswijk de 

thuisbasis, maar inmiddels is Scuba 

Libre al vele jaren gehuisvest in het 

Delftse zwembad Kerkpolder. Dui-

ken doen de leden van Scuba Libre 

echter niet alleen in dat zwembad, 

maar juist vooral in de buitenwa-

teren, nog steeds in Zeeland, maar 

eigenlijk over de gehele wereld. 

Voor de vele aanwezigen hield Spor-

traad-voorzitter Wicher Schreuders 

een toespraak en uiteraard reageerde 

daarna voorzitter Peter Bosman daar-

op. Onder het genot van vele hapjes 

en drankjes werd vervolgens nog 

langdurig de geschiedenis en de toe-

komst van de vereniging besproken.

Delftse Sportcongres
Het door het Sportraad-bestuur jaar-

lijks in het najaar te organiseren 

Delftse Sportcongres begint lang-

zamerhand een goede traditie te 

worden. Zo staat voor komend na-

jaar alweer de 3e editie hiervan op 

het programma. Het zal deze keer 

gaan over de relatie tussen sport en 

gezondheid. Diverse deelonderwer-

pen van dit brede gebied zullen die 

dag aan de orde komen. Het is dan 

vervolgens de vraag wat in deze de 

rol en betekenis is van zowel het lo-

kale gemeentelijke beleid als van de 

sportclubs. De datum, de locatie en 

de diverse sprekers zullen op een 

later moment uiteraard bekend ge-

maakt worden.
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Komende maandag (21 september a.s.) vindt eindelijk de 
vanwege de Corona-crisis eerder uitgestelde ALV van de 
Sportraad Delft plaats. Deze ALV zou eigenlijk al afgelopen 
april plaats vinden, maar vanwege de Corona-crisis is die toen 
tot nader bericht uitgesteld. Het Sportraadbestuur voelde niets 
voor een digitale vergadering, terwijl een fysieke vergadering 
lange tijd niet was toegestaan. Inmiddels kan dat weer wel, 
maar om volledig Corona-proof te kunnen vergaderen, heeft 
het Sportraadbestuur besloten om niet op de gebruikelijke 
locatie (de kantine van DVC) bijeen te komen, maar bij 
restaurant/partycentrum ‘de Schaapskooi’ aan de Korftlaan in 
de Delftse Hout. Daar zullen op professionele wijze de voor de 
horeca geldende Corona-regels in acht worden genomen.

Naast de gebruikelijke huishoudelijke agendapunten (waaronder de 
financiële zaken) zal het deze keer met name gaan over de stand 
van zaken met betrekking tot het net nieuw ondertekende Delftse 
Sportakkoord, waarover elders op deze pagina meer. Wethouder Karin 
Schrederhof komt op uitnodiging van het Sportraadbestuur hierover 
een presentatie houden. Waarschijnlijk zal ze ook kort iets zeggen 
over de stand van zaken met betrekking tot de ‘Investeringsagenda 

Sportaccommodaties’, die al een klein jaar geleden tot stand is 
gekomen en waarvan nu wellicht de eerste (zichtbare) resultaten 
genoemd kunnen worden.
In het kader van de ondersteuning van de sportclubs zijn inmiddels bij 
Haaglanden Beweegt specifieke Verenigingsondersteuners aangesteld 
(als een deel van de ongeveer 19 fte aan Combinatiefunctionarissen 
Sport), waarmee in de afgelopen maanden zowel kwantitatief als 
kwalitatief mooie stappen vooruit zijn gezet. Over hun taken en 
werkwijze komt Liza Gerritsen (Haaglanden Beweegt) uitleg geven. 
Per sportpark gaan die Verenigingsondersteuners samen werken met 
de aldaar gehuisveste sportclubs, waarbij er ook een rol is voor de 
Sportraad.
Tijdens de komende Sportraad-ALV zullen de nodige wijzigingen in 
het Sportraad-bestuur plaats vinden, als de leden er mee instemmen 
uiteraard. Voorzitter Wicher Schreuders is volgens rooster aftredend, 
maar hij is niet herkiesbaar in verband met het bereiken van de 
maximale zittingstermijn in het bestuur van 12 jaar. Hij was – deels 
overlappend in de tijd 18 jaar voorzitter van de Sectie Voetbal (1997-
2015) – vanaf 2008 zes jaar vice-voorzitter van het Sportraadbestuur 
en de laatste zes jaar voorzitter. Die bepaling over de maximale 
zittingstermijn is pas enige jaren geleden opgenomen in de Statuten van 

de Sportraad. Martin Bronmeijer en Dennis Geurts treden tussentijds 
af als bestuursleden. Marina La Vos is volgens rooster aftredend, 
maar stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. Het Sportraadbestuur stelt 
ter opvolging van Wicher Schreuders het tweetal Peter Grootscholten 
en Cees van Velzen voor als duo-voorzitter. Frank Engering wordt door 
het bestuur als nieuw bestuurslid voorgesteld. Guus Heemskerk blijft 
aan als secretaris/penningmeester.

Op woensdagmiddag 16 september jl. vond op het complex van 
Ring Pass – in een heerlijk najaarszonnetje – de ondertekening 
plaats van het Delfts Sportakkoord. Dit is een lokale invulling 
van het al in 2018 gesloten Nationaal Sportakkoord, dat als 
doel heeft om de sport te versterken en de maatschappelijke 
kracht van de sport optimaal te benutten. Mede op basis van de 
eerdere Delftse nota’s ‘Visie Sport en Bewegen 2017-2025’ en 
‘Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2018-2025’, is er nu dan een 
Delfts Sportakkoord. 

In dit lokale Sportakkoord – waarvan de totstandkoming en de 
ondertekening met name door de Corona-crisis aanzienlijk is vertraagd 
– worden drie  thema’s onderscheiden: 1) Vitaliseren / ondersteunen 
sportverenigingen; 2) Sportstimulering- en innovatie; 3) Sport in 
het Sociaal Domein. De kernpartijen van het Delfts Sportakkoord 
zijn de Gemeente Delft, Sportraad Delft, Haaglanden Beweegt en 
GGD Haaglanden. Deze vier kernpartijen vormen de Stuurgroep die 
gezamenlijk de leiding en coördinatie over dit project heeft. Samen met 
de ruim 25 sportclubs en andersoortige maatschappelijke organisaties 
die woensdag jl. het Sportakkoord hebben ondertekend, moet men via 
een aantal werkgroepen gaan werken op de drie genoemde thema’s. In 
die werkgroepen zijn actief vertegenwoordigers van de Delftse sportclubs 
en overige maatschappelijke organisaties die het Sportakkoord hebben 
mee ondertekend, bestuursleden van de Sportraad Delft en de al eerder 
genoemde Verenigingsondersteuners. Er is echter zeker nog plaats voor 
en ook behoefte aan meer vertegenwoordigers van de sportclubs. Het 
Delftse Sportakkoord, waar voor 2020 en 2021 financiële middelen 
vanuit de Rijksoverheid beschikbaar zijn of komen, kan alleen worden 
uitgevoerd door de gezamenlijke inzet van voornoemde partijen. Daarbij 
gaat het om een constructieve samenwerking tussen de sportclubs, de 
Gemeente en de diverse maatschappelijke partners. Dit alles om het 
sporten en bewegen door de burgers zo veel mogelijk te bevorderen. 
Samen aan de slag!

Vanwege de half maart in Nederland uitgebroken Corona-
crisis kwamen de diverse sportcompetities tot stilstand, maar 
ook de trainingen werden stil gezet en de sportkantines 
waren weken- zo niet maandenlang gesloten. Op landelijk 
niveau kwamen voor het bedrijfsleven maar ook voor de 
sportclubs steunmaatregelen tot stand, die op gemeentelijk 
niveau deels nadere invulling moesten krijgen. 

Nog niet alles is inmiddels afgehandeld, maar de schade voor de 
Delftse sportclubs lijkt tot op heden gelukkig niet desastreus te zijn. 
Zowel binnen de Gemeente Delft als binnen het Sportraadbestuur 
is hier – op de achtergrond – in de afgelopen maanden hard aan 
gewerkt. Hetzelfde, bij de herstart van trainingen en wedstrijden, 
met betrekking tot het vertalen van de diverse landelijke protocollen 
naar de lokale uitwerking, voor zo ver mogelijk. Het allerbelangrijkste 
is, in alle opzichten, dat een 2e besmettingsgolf achterwege kan 
blijven. We benadrukken ook bij deze nogmaals het belang van het 
bewaren van de nodige afstand en het in acht nemen van de nodige 
voorzichtigheid. Voorkom, ook als sporters, verdere besmettingen. 
In de afgelopen maanden is het aantal festiviteiten bij de 
sportclubs dan ook erg beperkt gebleven. Er waren immers geen 
kampioenschappen te vieren. Ook diverse jubilea en uitreikingen 
van sportspelden werden allemaal uitgesteld, sommige daarvan wel 
met een jaar, dus tot ergens in 2021. Afgezien van de praktische 
problemen om iets feestelijks te organiseren, hadden de sportclubs 
en ook iedereen individueel wel andere zorgen aan hun hoofd. Er 

staan ons in de Delftse sportwereld dus nog een aantal festiviteiten 
te wachten, maar in de afgelopen maanden heeft er feitelijk maar 
één uitreiking van een gemeentelijke sportspeld plaats gevonden.
Op zondag 6 september jl. reikte sportwethouder Karin Schrederhof 
de Bronzen Sportspeld – en de bijbehorende oorkonde – uit aan 
Quirijn Schuurmans (DKB) vanwege het door hem behaalde nationaal 
kampioenschap kegelen bij de Heren-Junioren. Die uitreiking vond 
plaats in Kegelcentrum de Gaech. Het Sportraadbestuur werd bij 
die uitreiking vertegenwoordigd door Peter Grootscholten, Marina 
La Vos en Cees van Velzen. Wethouder Schrederhof maakte van de 
gelegenheid gebruik om ook nog een balletje te werpen.

Vanwege de nog vrij plotselinge Corona-uitbraak kwam ons 
land per half maart jl. helaas nagenoeg tot stilstand. Dat gold 
niet alleen ons dagelijks leven, deels het arbeidsleven, het 
onderwijs en het uitgaansleven, maar ook de sport. Veel zorgen 
om de zieke mensen, veel waardering om de mensen werkzaam 
in de gezondheidszorg en alle andere essentiële beroepen. 

De zorgen in de sportsector waren daarmee maar relatief. Maar 
toch…. Trainingen en wedstrijden werden verboden, de sportkantines 
werden gesloten. En dat weken- of maandenlang. Pas na lange tijd 
werd mondjesmaat weer trainingen toegestaan, onder strenge 
voorwaarden. Vanaf de jongste jeugd, langzaam ook richting de 
ouderen en de senioren. 
Eens te meer bleek overigens dat sporten en bewegen uiterst belangrijk 
is, want die mensen met een relatief goede conditie, waren en zijn 
blijkbaar ook beter in staat om de ziekteklachten van het Covid-19 
virus te doorstaan, zo zei ook wethouder Karin Schrederhof bij de 
ondertekening van het Delfts Sportakkoord.
De herstart van de sport in Delft, na een nu noodgedwongen extra lange 
zomerstop, was half augustus traditiegetrouw het voetbaltoernooi om 
de Stad Delft Bokaal. Het was al de 41e editie van dit toernooi, deze keer 

georganiseerd door DHC en DVC. Zowel de voorronden als de finaledag 
kenden een goede opkomst aan publiek, dat genoot van prachtig 
zomerweer. Het toernooi - mogelijk gemaakt door de sponsors Rodi 
Media ZH, DSW Zorgverzekeraars, De Laatste Eer Uitvaartverzorging 
en Sport 2000 Delft, alsmede door de onmisbare vrijwilligers van de 
organiserende clubs – werd uiteindelijk gewonnen door DHC, dat in 
een spannende finale met 2-1 won van Vitesse Delft. In de strijd om 
de derde plaats versloeg Concordia met ruime cijfers Full Speed (6-1). 
Sportwethouder Karin Schrederhof deed vervolgens de prijsuitreiking. 

Het Delfts Sportakkoord 
is ondertekend: nu echt 
aan de slag!

Ondertekening Delfts Sportakkoord door Sportraad-voorzitter Wicher 
Schreuders namens Sportraad Delft (foto Timme Provoost) 

Uitgestelde ALV Sportraad wordt gehouden in de Schaapskooi

Foto van een eerdere ALV van de Sportraad Delft 
(foto Roel van Dorsten) 

Corona: grote zorgen  en beperkt aantal 
festiviteiten

Uitreiking Bronzen Sportspeld door wethouder Karin Schrederhof 
aan Quirijn Schuurmans (foto Roel van Dorsten) 

Herstart sporten na door Corona gedwongen 
extra lange zomerstop

Prijsuitreiking Stad Delft Bokaal (foto Roel van Dorsten) 


