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SPORTRAAD VAN DELFT 
 
VERSLAG ALV – Locatie DVC, Brasserskade 238, maandag 12 juni 2017 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (penningmeester/secretaris), Martin 
Bronmeijer (bestuurslid) 
Afwezig: Marina La Vos en Jaap Meijer (bestuursleden) (m.k.) 
 
Overige aanwezigen:  
André Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), Marius Schwarts (AV De Koplopers), Erwin 
de Graaf (Delfia), Ries van Dam (dvv Delft), Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie 
Voetbal), Paul de Bree (DHL), Sjaak Lispet (Full Speed; penningmeester Sectie Voetbal), 
Jan v/d Mespel (Phoenix), Piet Makkus (Redeoss), Wim Plomp (Redeoss), Jochem Prins 
(Redeoss), Geert Engels (voorzitter Sectie Zwemmen), Frans Mokveld (secretaris Sectie 
Zwemmen), Martin Nooij (SEP), Frans Legerstee (Vitesse Delft), Pieter van Veen (Vitesse 
Delft; voorzitter Sectie Voetbal), Jos Brouwer (Gemeente Delft) 
 
Genodigde (agendapunt 12):  
Marcella Deters (regisseur JOGG Delft). 
 
Notulist:  
Conny van der Lande 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Patrick Adriaanse (Gemeente Delft), Ad Laene (penningmeester Sectie Zwemmen), Tineke 
Makkus (Redeoss), Ariston ‘80, DOK, DWV, GPD, Hudito, Midi, dskv Paal Centraal en 
Wippolder 
 

 
1.Opening 
Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad) opent om 20.35 uur de vergadering en heet ieder-
een van harte welkom, in het bijzonder oud-voorzitters Geert Engels en André 
Groenewegen, alsmede Jos Brouwer die aanwezig is namens de Gemeente Delft. 
Wicher vraagt de aanwezigen vervolgens om staande een minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis aan hen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. 
 
2.Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
De voorzitter meldt de ontvangen berichten van verhindering (zie opsomming boven aan dit 
verslag). Wat betreft de bestuursleden: Jaap Meijer is afwezig vanwege vakantie. Marina La 
Vos is helaas al enige maanden ziek en daardoor buiten beeld. Op dit moment is er geen 
informatie over haar situatie. We wachten haar berichten af. 
Voorts heeft de voorzitter de navolgende mededelingen: 
*Kandidaten bestuur Sportraad van Delft: 
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Wicher zegt dat de Sportraad in de afgelopen periode contact heeft gehad met drie mogelijke 
kandidaten, maar allen zijn helaas afgehaakt. Er zal verder worden gekeken. We willen 
uiteraard capabele bestuursleden, met een eigen netwerk en een eigen expertise. Het liefst 
ook uit een andere sport dan voetbal, want 4 van de huidige 5 bestuursleden komen immers 
van een voetbalclub. Op de eerstkomende ALV zal hier op terug gekomen worden. Het 
bestuur staat open voor aanbevelingen en aanmeldingen. 
*Sportambassadeur Delft: 
Het bestuur was heel lang in gesprek met een goede kandidaat voor de positie van 
Sportambassadeur, maar uiteindelijk heeft die kandidaat zich terug getrokken, onduidelijk is 
echter waarom. Er zal een nieuwe kandidaat worden gezocht. Het bestuur ziet ook in deze 
uw aanbevelingen graag tegemoet. 
*OZB: 
Door de Regionale Belasting Groep zijn met de onlangs recente toezending van aanslagen  
fouten gemaakt. Bij een deel van de clubs zijn ook de sportvelden meegenomen in de te 
belasten objecten en volgens een al lang bestaande afspraak worden de sportvelden in Delft 
niet belast. Zowel de Sportraad als een aantal individuele sportclubs hebben dit direct bij de 
Gemeente aangekaart. Door de Gemeente is dit gemeld bij de Regionale Belasting Groep. 
Inmiddels zouden alle fouten gecorrigeerd moeten zijn, maar Wicher roept alle clubs op hier 
goed naar te kijken, met name door de recente aanslag te vergelijken met die van vorig jaar. 
*Kunstgras met rubbergranulaatkorrels: 
Na publicatie van een RIVM rapport en een Europees rapport leek de discussie gestopt te 
zijn, maar nu is er wederom een discussie ontstaan op EU-niveau. Dit punt wordt vervolgd. 
*Nationale Sportweek Delft 2017: 
De voorzitter zegt dat in de ALV van november 2016 aan de clubs is gevraagd of zij zich 
wilden aanmelden voor een werkgroep om mee te denken over de organisatie van de 
Nationale Sportweek. Helaas heeft het bestuur hierop geen enkele aanmelding ontvangen. 
Het bestuur heeft zelf twee evenementen bedacht te houden tijdens die week: 
1: Op vrijdagmiddag 22 september a.s. zal een congres over het Delftse Sportbeleid worden 
gehouden, volledig georganiseerd door het bestuur. Het moet een kwalitatief hoogwaardig 
evenement worden, met een drietal kundige sprekers. Uitnodigingen zullen worden verstuurd 
naar vertegenwoordigers van de Delftse sportclubs, de sportwethouder, 
gemeenteraadsleden, gemeentelijke ambtenaren, deskundigen op een aantal relevante 
gebieden (sportbonden e.d.) en persvertegenwoordigers. Het is de bedoeling dat het Delftse 
congres over sportbeleid jaarlijks terug komt. Het onderwerp voor dit jaar zal zijn de stand 
van zaken wat betreft de nu te ontwikkelen Sportvisie in Delft, alsmede de invulling daarvan 
voor de toekomst (met name via een Investeringsagenda). Dit markeert het einde van de 
periode van het huidige College van B&W en geeft een start richting de komende 
Raadsverkiezingen in maart 2018. 
Sjaak Lispet (Full Speed) vraagt of de buurtsportcoach hier een rol in kan spelen? Wicher 
antwoordt dat het Sportcongres volledig georganiseerd wordt door het Sportraadbestuur. De 
wijze waarop het vervolg daarop zal worden ingevuld, met name de Investeringsagenda, is 
nog onbekend, maar een rol voor de buurtsportcoach ligt niet voor de hand, ook niet bij het 
Sportcongres. 
2: Het houden van activiteiten bij de sportclubs gedurende de Nationale Sportweek (18.09 
t/m 22.09.2017). Het idee is dat de clubs zelf de dagen en tijden aan geven wanneer er bij 
hen op locatie kennis gemaakt kan worden met een sport naar keuze, door mee te trainen, 
zoals vroeger met “De brede school”. De voorzitter vraagt clubs die hier iets voor voelen om 
zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij het bestuur van de Sportraad. Vervolgens 
inventariseren wij of er voldoende animo voor is. 
*Sportvrijwilligersgala: 
Wicher geeft aan dat het idee is om tegen het einde van het kalenderjaar een gala voor de 
Delftse sportvrijwilligers te laten plaats vinden om hen hiermee te waarderen. Er zou dan een 
beperkt aantal genodigden per sportclub voor worden uitgenodigd:  voor een hapje en een 
drankje, met daarbij ook muziek en sportactiviteiten. Voor degenen onder ons die al wat 
langer mee lopen: vergelijkbaar met een dergelijk evenement dat ooit in Sporthal 
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Brasserskade is georganiseerd. We hebben dit idee oriënterend besproken met de 
Gemeente. Er is ook al contact over geweest met een evenementenbureau. Hoewel het idee 
zeer wordt gewaardeerd, lijkt het onhaalbaar. Immers, de kosten voor de organisatie zullen 
waarschijnlijk veel te hoog uitvallen. Gezien het aantal sportclubs dat lid is van de Sportraad 
en een aantal van bijvoorbeeld 3 tot 5 vrijwilligers per club, zit je al snel op 250 a 350 
deelnemers. Dat wordt daarmee al snel te duur en in feite onbetaalbaar. Misschien is hier 
een sponsor voor te vinden. We zullen ons nader beraden. 
*Stand van zaken nieuwe sportspelden: 
De nieuwe sportspelden (goud, zilver en brons) zijn beschikbaar. De 1e uitreiking moet nog 
plaatsvinden. De vereisten voor het krijgen van een speld zijn vorig jaar verscherpt. Die 
vereisten en de aanvraagprocedure zijn vermeld op de Sportraad-website. 
*Cursussen/Themabijeenkomsten in 2017: 
Wicher noemt de recent gehouden Themabijeenkomsten: 
- Woensdag 17 mei 2017: Duurzaamheid/Energiebesparing – bij DES 
- Maandag 29 mei 2017: Crowdfunding – bij DVC 
- Dinsdag 6 juni 2017: Jeugd gezondheidszorg (JGZ) in brede zin – bij Hudito 
Wicher geeft aan dat het bestuur zeer teleurgesteld is over de bijzonder slechte opkomst bij 
deze bijeenkomsten. Afgezien van de bestuursleden, de sprekers en gemeentelijke 
vertegenwoordigers was er nauwelijks iemand namens de clubs. Hij vervolgt, dat het bestuur 
vooralsnog wel door gaat met het organiseren van cursussen en themabijeenkomsten, maar 
we zouden in deze graag meer opkomst c.q. respons van de clubs willen krijgen. Kom met 
onderwerpen waar u geïnteresseerd bent, laat van u horen!  
*Sportraad breeduit in de pers: 
Wicher somt de recente aandacht in de pers op: 
-Delft op Zondag / Sport en Meer: 18 december 2016 en 28 mei 2017. In 2017 komen er in 
principe nog drie edities van Sport en Meer in Delft op Zondag.  
-Sportcafé op Stadsradio Delft: uitzendingen op de laatste dinsdag van de maand. 
*Diverse organisaties in Delft onder de vlag van Delft voor Elkaar: 
Wicher stelt dat we in Delft te maken hebben met diverse organisaties die zich ook met sport 
bezig houden, zoals SEH, Sportief Besteed, Delft voor Elkaar. Dit zijn allemaal organisaties 
die deels aan elkaar hangen. Tevens heeft onlangs een naamswijziging plaats gevonden 
voor een van die onderdelen. Volgende week, op maandag 19 juni a.s., is er een overleg 
gepland hieromtrent. Wij als bestuur hopen dan daarna de clubs te kunnen informeren over 
de structuur en de activiteiten van die organisaties. We komen hier bij u later op terug. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 21 november 2016 
Wicher noemt de volgende punten naar aanleiding van de notulen: 
Blz. 2: Wicher zegt dat de mogelijk in samenwerking met Stadsradio Delft te organiseren 
Nieuwjaarsreceptie niet door is gegaan, mede omdat de nieuwe locatie van Stadsradio Delft 
nog niet beschikbaar was. 
Blz. 3: De voorzitter geeft aan dat de huurcontracten van gemeentezijde automatisch 
verlengd zijn tot 1 juli 2018. Dit in afwachting van de uitkomsten van de Sportvisie, de 
Investeringsagenda en het Tarievenonderzoek. 
Blz. 3: Wicher zegt dat de veranderingen van sportclubs qua zaalgebruik, met name uit 
Sporthal Brasserskade naar andere locaties en ook de verschuivingsgevolgen daarvan, in 
het periodiek overleg van het bestuur met de Gemeente geregeld aan de orde komt. 
Blz. 3: De voorzitter heeft begrepen dat de overdracht per 1 april 2017 van het beheer van 
zwembad Kerkpolder van de gemeente Delft naar Sportfondsen geruisloos is verlopen. Er 
bestaat, voor zover hij het ziet, bij de Sectie Zwemmen en de diverse zwemclubs het volste 
vertrouwen in deze nieuwe samenwerking. 
Vanuit de zaal komt er een aanvulling: 
Blz.5: Agendapunt 7: JOGG presentatie. Marcella Deters (JOGG) geeft aan dat er geen 
aansturing vanuit het JOGG is. 
De notulen worden onder dankzegging aan de opsteller inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld. 
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5. Jaarverslag 2016 
Het Jaarverslag 2016 wordt aan de orde gesteld. Opgemerkt wordt dat het een mooi verslag 
is. 
Naar aanleiding van dit Jaarverslag vraagt Pieter van Veen (Vitesse Delft) wat de rol van de 
buurtsportcoach nog is. 
Wicher geeft aan dat de rol van de buurtsportcoach aan de orde komt in het komende 
overleg met de Gemeente over en met Delft voor Elkaar. 
Het Jaarverslag 2016 wordt onder dankzegging aan de opsteller, secretaris/penningmeester 
Guus Heemskerk, goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Jaarrekening 2016 
De Jaarrekening 2016 is samengesteld door secretaris/penningmeester Guus Heemskerk en 
uiteraard vooraf aan de leden toegezonden. Guus geeft aan dat er aan het eind van 2016 
een positief saldo is van 3.145,70 euro en dat dit toegekend wordt aan het eigen vermogen, 
waarna het eigen vermogen op 47.555,36 euro uitkomt. 
De ALV heeft geen vragen. De Jaarrekening 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Verslag van de Kascommissie m.b.t. de Jaarrekening 2016 
De Kascommissie bestaat uit Leen van den Hooff (CKV Excelsior), Piet Makkes (Redeoss) 
en Jurgen van Dorp (Full Speed). 
Op donderdag 26 januari 2017 heeft de kascontrole plaatsgevonden en zijn alle financiële 
stukken gecontroleerd en in orde bevonden. 
Voorgesteld wordt het bestuur van de Sportraad van Delft decharge te verlenen. 
Penningmeester Guus Heemskerk ontvangt applaus van de ALV, waarmee met voornoemd 
voorstel wordt ingestemd. 
 
8. Verkiezing van de Kascommissie: 
De voorzitter geeft aan dat Leen van den Hooff (CKV Excelsior) volgens rooster zal aftreden. 
Voorgesteld wordt om het reservelid, Victor Brouwer (Hudito), aan de Kascommissie toe te 
voegen. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
De vergadering gaat akkoord. 
Voorgesteld wordt Frans Legerstee (Vitesse Delft) als nieuw reservelid te benoemen. 
De vergadering gaat akkoord. 
De leden van de Kascommissie worden onder applaus benoemd. Leen van den Hooff wordt 
door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden in de Kascommissie. 
 
9. Verkiezing en herbenoeming bestuursleden, Wicher Schreuders (voorzitter) en 
Marina La Vos (lid) stellen zich herbenoembaar 
Herbenoeming Wicher Schreuders (voorzitter) en Marina la Vos (lid): 
Wicher zegt dat Marina La Vos aftredend is, maar dat zij helaas al enige tijd ziek is. Zij wordt 
desondanks herbenoemd.  
Wicher geeft aan dat hij voor weer drie jaar herkiesbaar is als voorzitter. Dit is dan statutair 
zijn laatste periode als voorzitter, gezien de maximale zittingsduur van 12 jaar als lid van het 
bestuur, waar hij immers al sinds 2008 deel van uit maakt. Onder applaus gaat de 
vergadering unaniem akkoord met zijn herbenoeming. 
 
10. Toelichting op Visie Sport en Bewegen Investeringsagenda en Tarieven 
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 uiteindelijk door de Gemeenteraad genomen besluiten was en is 
aan de Gemeente en de daarbij betrokken individuele sportclubs. Met de nu zeer nabij 
komende sluiting van Sporthal Brasserskade en van Sportpark Buitenhof is dat deel van het 
verhaal zo goed als afgesloten. De Sportraad hoopt dat de afronding met alle individuele 
clubs daadwerkelijk tot tevredenheid is / wordt afgerond; indien noodzakelijk kunnen die 
clubs uiteraard de Sportraad hierover benaderen; individuele zaken worden in deze 
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vergadering niet behandeld. Op het algemene niveau volgt het Sportraadbestuur dit via de 
regelmatige overlegvergaderingen met de ambtenaren. 
Tegelijkertijd met het genoemde Bezuinigingstraject is met de wethouder, de ambtenaren en 
de Gemeenteraad afgesproken dat er een nieuwe Sportnota (Sportvisie) zal worden 
opgesteld, dat er een Investeringsagenda komt en dat er onderzoek zal komen naar mogelijk 
noodzakelijke aanpassingen in de tarieven zonder dat dit tot huurstijgingen zou mogen 
leiden. Dit complexe vervolgtraject heeft helaas aan gemeentekant enige maanden 
vertraging opgelopen, hetgeen ook de reden is geweest voor het uitstel van deze Voorjaars-
ALV van maandag 24 april jl. naar heden (maandag 12 juni). Er moet immers wel iets te 
bespreken zijn, anders hoef je niet bijeen te komen. Het gaat nu dus over het vervolg op het 
gemeentelijke  bezuinigingstraject, te beginnen met het ontwikkelen van een bijgestelde 
Sportvisie, alsmede daarna het opstellen van een Investeringsagenda. Ook dit vervolgtraject 
wordt weer begeleid door een  Klankbordgroep (KBG), die deze keer deels door het Bestuur 
van de Sportraad  wordt ingevuld. 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 bezuinigingstraject heeft uitgevoerd, met name ook nu weer door                           
Rob de Vries.  
Het Sportraadbestuur heeft over een en ander met Gemeente en D&P overlegd op maandag 
8 mei en op donderdag 8 juni jl. 
Vervolgens is de KBG aangezocht en samengesteld, met vanuit de sportwereld de volgende 
leden: Guus Heemskerk (bestuur Sportraad), Victor Brouwer (Hudito, hockey, Kruithuisweg), 
Ries van Dam (dvv Delft, voetbal, Kerkpolder), Ron Koorevaar (AV De Koplopers, 
loopgroep), Pieter van Veen (Vitesse Delft, voetbal, Tanthof), Ralph Westenberg (d’Elft, 
zwemmen, Kerkpolder) en één plek nog in te vullen (kandidaat moet nog definitief ‘ja’ 
zeggen). Daarnaast worden nog plekken door de Gemeente ingevuld vanuit 
maatschappelijke organisaties. 
De KBG is inmiddels voor het eerst bijeen geweest en wel op woensdag 7 juni jl.; de 
volgende KBG bijeenkomsten zijn op maandag 3 juli a.s. en maandag 14 augustus a.s. 
Op woensdag 5 juli a.s. zal een “breed overleg” met de sportclubs plaats gaan vinden, 
waarbij iedereen zijn inbreng kan geven. Voor die avond volgen uiteraard later nog de 
uitnodigingen. 
De Sportvisie, die verwoord wordt in een nieuwe en zelfstandige Sportnota (de 1e sinds 
2009), zal in augustus/september gereed zijn en door het College van B&W worden 
vastgesteld. Daarna volgt de hierop gebaseerde Investeringsagenda die dan ergens dit 
kalenderjaar gereed moet zijn, maar het wordt wel een beetje worstelen met de tijd, mede 
ook gezien de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de daarop volgende 
wijzigingen in het College van B&W. Pas daarna volgt een onderzoek naar de Tarieven. 
 
Dik Schreuders (DHC)  constateert dat er in de afgelopen maanden weinig is gebeurd. 
Wicher zegt dat de vertraging komt door onderbezetting aan gemeentezijde. 
 
Paul de Bree (DHL): Wordt het element dat Delft per bewoner onder het gemiddelde zit wat 
betreft gemeentelijke uitgaven aan sport nog meegenomen? 
Wicher antwoordt dat die informatie in het eerdere bezuinigingsrapport staat en daaruit zal 
worden overgenomen dan wel zal door klinken in de komende Sportnota. 
 
Paul de Bree (DHL): Waarom zit er geen vertegenwoordiger van Sportpark Brasserskade in 
de KBG? 
Wicher geeft aan dat het al een hele puzzel was om de KBG te vullen, zoals hij zojuist heeft 
uitgelegd. Dit omdat er naast vertegenwoordigers van de sportclubs ook andersoortige 
maatschappelijke organisaties een plek in moesten krijgen. Tevens moest rekening worden 
gehouden met de diverse takken van sport, binnen- en buitensport, diverse sportparken. 
Daarmee was niet exact alles te dekken, maar wel zo veel mogelijk. Uiteraard heeft 
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Sportraad-bestuurder Guus Heemskerk echter ook banden met Sportpark Brasserskade, 
Maar bovendien: de diverse KBG-leden zitten daar formeel op persoonlijke titel en niet als 
formele vertegenwoordiger van die of gene. 
Andre Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad): Heeft de Gemeente aangegeven dat voor 
de KBG 5 leden uit de ongeorganiseerde sport en 5 uit de georganiseerde sport gehaald 
moeten worden? Er zijn nu zeven deelnemers uit de georganiseerde sport. 
Wicher ontkent de veronderstelde 5/5 verdeling over georganiseerde en ongeorganiseerde 
sport. Er moest een mix worden gevonden van vertegenwoordigers van sportclubs, de niet-
georganiseerde sport en van andersoortige maatschappelijke organisaties. Rekening 
houdend met de diversiteit zoals zojuist al is aangegeven. Hij geeft aan dat het bestuur 
tevreden is met de uiteindelijke samenstelling van de Klankbordgroep (KBG). Hij wenst de 
KBG trouwens veel sterkte en succes. 
 
11. Vaststellen Activiteiten Projecten Subsidie (APS) van de Sportraad van Delft 
Deze subsidie is nadat mogelijke Gemeentelijke en andersoortige subsidies voor een 
specifieke activiteit of project niet mogelijk blijken te zijn, dan wel zijn afgewezen. Dit is 
uiteraard alleen voor activiteiten van onze leden. Eenmalig en niet jaarlijks terugkerend. En 
er moet een breed sportdoel mee gemoeid zijn, alsmede iets innovatiefs. Dit voorstel is 
mede op basis van de hier eerder gevoerde discussies over de wel of niet mogelijke 
subsidies via de Gemeente tot stand gekomen. 
De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. 
 
12. JOGG presentatie door Marcella Deters regisseur JOGG Delft 
Marcella Deters (Regisseur JOGG Delft) geeft aan de hand van diverse sheets een 
presentatie over het thema ‘Jongeren op gezond gewicht’. Ze geeft aan wat JOGG is en 
waar het voor staat. Vervolgens toont ze een overzicht van de cijfers inzake overgewicht bij 
volwassenen en bij jeugd. In Delft zien we deze cijfers dalen, maar in de wijk Buitenhof zien 
we een zorgwekkende stijging. In Delft is al weer enige tijd geleden een Kerngroep actief op 
dit gebied, waar naast Marcella zelf met name de Gemeente Delft, GGD Haaglanden, JGZ 
en het bestuur van de Sportraad zitting in hebben. De concrete doelen in het JOGG-project 
zijn om 30 minuten per dag te bewegen, om meer water te drinken, om gezond te ontbijten, 
om groente en fruit te eten. Deze boodschap wordt naar de jeugd uitgedragen via scholen en 
kinderopvangorganisaties, maar we willen dat ook doen via sportverenigingen. En daarbij 
hebben we in dit project de steun van de Delftse sportclubs nodig. 
 
Pieter van Veen (Vitesse Delft) geeft aan dat het beschikbaar stellen van bidons met een 
logo van JOGG veel naamsbekendheid geeft. 
Marcella zegt dat de boodschap helder moet zijn, zij neemt het mee. 
 
De voorzitter vraagt waarom de focus binnen JOGG in Delft ligt op jongeren in specifiek de 
wijken Buitenhof en Voorhof en niet breder dan dat. 
Marcella geeft aan dat in deze wijken in de leeftijdsgroep van 2 tot 12 jarigen veel 
overgewicht voorkomt.  
 
Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, bedankt Wicher vervolgens 
Marcella voor haar presentatie. 
 
13. Rondvraag   
Pieter van Veen (Vitesse Delft) geeft aan dat het Sportraadbestuur voor de organisatie van 
een Vrijwilligersgala mogelijk sponsoring kan aanvragen bij het Ondernemersfonds. Het 
initiatief moet dan wel uit een van de 13 werkgebieden komen. 
Wicher zegt dat het bestuur dit nader zal bezien.  
 
Jan van de Mespel (Phoenix)  geeft aan dat, zoals bekend, de bespelers van Sporthal 
Brasserskade zijn verhuisd naar andere locaties. Voor Phoenix is dat naar de gymzaal van 
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de Kristalschool. Ze zijn daardoor in ledenaantal gezakt naar 65. Er wordt hard gewerkt om 
meer jeugd te krijgen (wens 100). De grootste bottleneck is de zaalhuur. Daar er geen 
kantine meer is, zijn er ook geen inkomsten meer. Voor nieuwe zaalaccommodatie is een 
bijbehorende kantine voor die sportclubs noodzakelijk. 
Wicher kan slechts herhalen wat hij ook al eerder heeft gezegd, namelijk dat deze 
problematiek geregeld aan de orde wordt gesteld in het periodieke overleg tussen het 
bestuur en de gemeente. Als de clubs concrete punten en/of wensen hebben, dan kunnen ze 
desgewenst altijd bij het bestuur terecht. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering en bedankt DVC voor de genoten 
gastvrijheid. Hij bedankt voorts alle aanwezigen voor hun inzet, gedurende het voor velen nu 
aflopende seizoen, voor hun eigen sportclub, voor de eigen Sectie en voor de Sportraad. 
Alsmede dank uiteraard voor ieders inbreng en aanwezigheid hedenavond. Hij wenst allen 
een fijne zomer. Ten slotte nodigt Wicher alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. 
 


