
 

 

 

 

 

 

 
SPORTRAAD VAN DELFT 
 
VERSLAG ALV – Locatie DVC, Brasserskade 238, maandag 14 april 2014 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Jacques v.d. Berg (voorzitter), Wicher Schreuders (2e voorzitter, voorzitter sectie voetbal, 
DHC), Gerard de Vreede (penningmeester), Joyce van der Sloot (secretaris), Albert Arnold, 
Bibeth Gerretsen (bestuursleden).  
 
Overige aanwezigen: 
M. la Vos, Peter de Gier, Ton Naessens (Delftsche Kegelbond), Peter Bommele (BC Gisolf),  
Wim IJsseling, Leen v.d. Hooff (C.G.V. Excelsior), Fred Platzek (Hudito), Ron v.d. Horst, H. 
Vink, R. van Dam (Delft), D. Fraikur (DKIJV), Gert Jan Prins, Max v. Hoek (WSD Plane), Leo 
v.d. Lee (SDK.), Ron Koorevaar (AV de Koplopers), Piet Makkes (Redeoss), J. Makkes 
(KNVLO), Paul Bentvelzen (DWV), Geert Engels, Dorie Engels, Frans Mokveld, Ad Laene 
(sectie zwemmen), J. Vrins, J. Lispet (DSV Full Speed), Marijke Hoogland (AV 40), Joost van 
Baarle, Annelies Wessels (Delftse Watervrienden), Adri Verburg (sectie tennis), Hans 
Heijnen (SV Wippolder), Martin Bronmeijer (beoogd bestuurslid), Tinus Vernooij (DSV 
Concordia), Douwe v.d. Kooi (Tennisvereniging  De Delftse Hout), D. Muilman (DKC), 
Maaike Berkel (CKV DES), Jasper van Loon, Gijs Martijnse (Kratos 08), Martin Nooij (SEP), 
Paul de Bree (DHL), Jaap Meijer, Pieter van Veen (Vitesse Delft), Theo Jansen, Cas van 
Velzen (DVV Delft), Annie Breeuwsma, Dennis Kuijk, Laila Youssigou, Wouter v.d. 
Westeringh, H.H. Pries, Sarah Aentz, Mirte Kraaijkamp, Yvonne Janse, Marja Haagsma 
(DSRV Laga), Tineke Makkes (sportraad), Toon Vermeulen (GPD Tennis), Patrick 
Adriaanse, Jos Brouwer (Gemeente Delft), Raymond Straetemans, Yolanda Heijdel (Rayo 
Sports; ambassadeur voor Sport in Delft), Ivy Kahlman (Beweegcoach), Arthur de Groot, 
Kees Franssen (Sesam Academy), Conny van der Lande (notulist). 
 
Genodigden: Liza Gerritse, afwezig met kennisgeving (SEH), Yolanda Heijdel 
(ambassadeur voor Sport in Delft). 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Anton Brouwer (Erelid), Andre Groenewegen (oud voorzitter), Cock v.d. Akker, Marc Lamey, 
Wouter Wessels (WSD Plane). 
 
 

 
1.Opening 
Jacques van den Berg (voorzitter SvD) opent de vergadering om 20.30 uur. Hij heet alle 
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder oud bestuursleden van de Sportraad. Gasten 
zijn Patrick Adriaanse, Jos Brouwer en Yolanda Heijdel. 
Helaas heeft Liza Gerritse (SEH) zich afgemeld. Zij was uitgenodigd om te komen spreken.  
 
2.Vaststelling agenda  
Agendapunten 5 en 12 komen te vervallen.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
Jacques van den Berg neemt de mededelingen door: 
*Theatervoorstellingen voor vrijwilligers van sportclubs: 



 

 

 

 

 

 

Op 16 april as. zal in theater De Veste de voorstelling worden gehouden van deze 
theatertour. De voorzitter zegt, dat er nog kaarten a 5.- euro te verkrijgen zijn. 
 
JOGG: 
Jongeren op gezond gewicht (JOGG) heeft ingezet om het drinken van water onder jongeren 
te stimuleren. In oktober vorig jaar is er een Drinkwatercampagne gestart in de wijken 
Voorhof en Buitenhof. Een aantal verenigingen heeft waterflesjes uitgegeven met het logo 
van de vereniging. De voorzitter noemt de vereniging Full Speed als voorbeeld. De 
Sportraad heeft hier ook aan bijgedragen.  
*Gezonde sportkantine: 
Liza Gerritse zou komen spreken over de “Gezonde Sportkantine”. Helaas heeft zij zich 
moeten afmelden. 
Hans Heijne van Wippolder zegt, dat zij hier ook mee bezig gaan. De eerste bijeenkomst zal 
worden gehouden op 23 mei as. waar gesproken zal worden over waarom een vereniging 
een gezondere sportkantine zou willen hebben. 
Alle verenigingen worden uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Gestart zal worden om 
20.00 uur. 
*Nationale Sportweek: 
De Delftse Sportweek zal worden gehouden van 19 t/m 26 april as. NOC*NSF vraagt samen 
met de lokale organisatoren aandacht voor de sport en het belang van bewegen en een 
gezonde leefstijl. Veel verenigingen hebben zich hiervoor ingeschreven. Zij kunnen hun 
vereniging tijdens deze week promoten. De Sportraad van Delft organiseert samen met 
Evenementenbureau Van der Kruit de Nationale Sportweek. Vanuit de Haagse Hogeschool 
en ROC Mondriaan is een project van teamplayers aan de slag. Op de website en op 
facebook is veel gepubliceerd om Delftenaren op de hoogte te brengen.  
*Delftse Zomerspelen: 
De Stichting Onze Spelen organiseert dit jaar samen met een aantal sportverenigingen uit 
Delft de Delftse Zomerspelen. Dit is een nieuw sportevenement, geïnspireerd op de 
Olympische Spelen, voor jongeren van 12 t/m 18 jaar uit Delft. Zaterdag 14 juni as. is de 
finaledag. De sportraad ondersteunt deze spelen. Verenigingen die interesse hebben kunnen 
dat laten weten via de website, de inschrijving sluit op 24 april as. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 18 november 2013 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan Conny van der 
Lande. 
 
5. Gezonde sportkantine door Lize Gerritse 
Daar Lize Gerritse zich heeft afgemeld komt dit agendapunt te vervallen. 
Bibeth Gerretsen geeft echter aan, ook het een en ander over dit onderwerp te kunnen 
vertellen. Zij werkt samen met Lize (SEH Sport & Evenementen Haaglanden) aan dit project. 
De gezonde Sportkantine is ingesteld om na afloop van het sporten in de sportkantine nog 
wat te eten en te drinken. Het assortiment in de meeste sportkantines biedt op dit moment 
nog weinig gezonde alternatieven. Sportverenigingen moeten bewust worden gemaakt van 
het belang van een gezonde sportkantine en de clubs moeten worden gemotiveerd een 
gezond, lekker en divers assortiment aan te bieden. 
 
6. Introductie Yolanda Heydel (Sportambassadrice van Delft) 
Yolanda Heydel stelt zich voor. Zij is geïnstalleerd als sportambassadeur door en voor de 
gemeente Delft. Yolanda zegt, dat zij samen met haar partner eigenaar is van sportschool 
Rayo Sports, waar zij lesgeven in onder meer boksen, MMA (mixed Martial Art), Krav Maga 
en Ringsporten. Yolanda wil zoveel mogelijk Delftenaren aanzetten tot een gezondere 
leefstijl door ze te motiveren om te bewegen en hun doelen te bereiken. Zij wil scholen en 
verenigingen gaan bezoeken, daar ligt de meerwaarde zegt Yolanda. 



 

 

 

 

 

 

Yolanda is te bereiken onder: www.rayosports.nl 
De voorzitter bedankt Yolanda voor haar inbreng. 
  
 
 
 
7. Jaarverslag 2013 
De verenigingen hebben het Jaarverslag 2013 ontvangen. Het jaarverslag is opgenomen in 
De Sporter op blz. 20 t/m 30.  
Het Jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan secretaris Joyce 
van der Sloot. 
 
8. Financieel verslag 2013 
De verenigingen hebben het financieel verslag 2013 ontvangen. Het financieel verslag 2013 
is op blz. 31 in De Sporter opgenomen.  
De penningmeester licht de verschillen tussen een aantal posten van de begroting en 
exploitatie toe: 
Inkomsten: 
-Advertenties: begroot 3.000,- euro en exploitatie 560,- euro. Het blad de Sporter is in 2013 
maar drie keer uitgekomen. Er zijn minder kosten gemaakt voor drukwerk, porti e.d. 
Er zal wel een navordering komen betreffende de portokosten daar in 2013 onder de 
periodieke uitgaven is gebleven van het speciale portotarief.  
Uitgaven: 
-Post Vergaderen: begroot 750,- euro en exploitatie 1.803,75 euro. De penningmeester zegt, 
dat dit komt door het inhuren van een externe notulist voor de bestuursvergaderingen. 
Afgesproken wordt deze post te splitsen in vergaderkosten en ondersteuning bestuur. 
 
Vraag van Joost van Baarle (Delftse Watervrienden): 
Uitgaven secties: begroot 1.500,- euro en exploitatie 91,55 euro. Welke secties vallen onder 
deze post? 
De penningmeester antwoordt, dat veel secties zichzelf bedruipen en geen kosten maken. 
Ook heeft een aantal secties niet vergaderd. 
 
9. Verslag van de Kascommissie m.b.t. 2013 
De kascommissie bestond dit jaar uit Sjaak Lispet en Leen van der Hooff. Op 19 maart jl. 
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. De 
vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord. 
 
10. Verkiezing kascommissie 
Voor volgend jaar hebben zich beschikbaar gesteld de heer Leen van der Hooff en de heer 
Piet Makkes. Als reservelid wordt voorgesteld de heer Ad Lane.  
De vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord. 
 
11. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
-Voorzitter Jacques van den Berg 
-Penningmeester Gerard de Vreede 
-Bestuurslid Albert Arnold 
-Bestuurslid Bibeth Gerretsen. 
De voorzitter zegt, dat hiermee vier van de zes bestuursleden aftreden. Hij vraagt de 
aftredende bestuursleden naar voren te komen: 

http://www.rayosports.nl/


 

 

 

 

 

 

 
-Bibeth Gerretsen: 
Jacques bedankt Bibeth voor al haar werk in de sportraad. Bibeth heeft veel gedaan op het 
gebied van maatschappelijk verenigen (MVV traject en SEH). Bibeth heeft een groot aandeel 
gehad in het opzetten van de G500 en het Kerkpolderoverleg. De samenwerking met de 
Sesam Academy is heel prettig en goed verlopen. Bibeth houdt zich nu bezig met o.a. de 
Sportimpuls. Ook neemt zij deel aan de wekgroepen Gezond en Wel en Alcohol en 
Preventie. Jacques bedankt Bibeth voor de prettige samenwerking en overhandigt haar 
bloemen. 
Bibeth bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wenst de Sportraad veel succes 
voor de toekomst. 
 
-Albert Arnold: 
Jacques geeft aan, dat Albert twee termijnen in de sportraad heeft gezeten. Albert heeft zich 
vooral ingezet voor de sectie Onbeperkt Sporten en de Stadsradio van Delft. Albert heeft 
aangegeven nog als voorzitter van de sectie Onbeperkt Sporten te willen aanblijven. Naast 
een drukke baan heeft Albert zich altijd voor honderd procent ingezet. Jacques bedankt 
Albert voor zijn inbreng en overhandigt hem bloemen. 
Albert bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en hij bedankt Jacques 
persoonlijk voor de goede jaren van samenwerking. Hij zal contact blijven houden met de 
Sportraad en wenst het nieuwe bestuur veel succes toe. 
 
-Gerard de Vreede: 
Jacques bedankt Gerard voor zijn inzet voor de sportraad. Gerard heeft de financiën goed op 
orde gebracht. Hij heeft o.a. honderd procent contributie binnen gehaald. Gerard voelde zich 
ook betrokken bij de Stadsradio. Hij heeft zich ook veel ingezet voor de adverteerders. 
Jacques bedankt Gerard voor zijn inbrengen en overhandigt hem bloemen. 
Gerard bedankt de vergadering en wenst de sportraad veel succes toe. 
 
-Jacques van den Berg: 
Wicher Schreuders neemt het woord en richt zich tot Jacques: 
Wicher zegt, dat hij tevergeefs geprobeerd heeft Jacques langer te behouden voor de 
Sportraad. Jacques was secretaris van het Sportraadbestuur vanaf 1990 tot 1992, vanaf 
2006 vice-voorzitter en in 2008 is Jacques voorzitter van de Sportraad geworden. Jacques 
heeft zich erg ingezet om op een goede en vriendelijke wijze de Sportraad naar een hoger 
niveau te krijgen en dat is zeker gelukt. Wicher spreekt zijn waardering uit over alles wat 
Jacques voor de Sportraad heeft gedaan. Wicher zegt, dat hij het ontzettend jammer vindt 
dat Jacques de Sportraad gaat verlaten, maar respecteert zijn besluit. Hij zal Jacques, vooral 
in de komende tijd, nog vaak om raad vragen. 
Jacques bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen dat de Sportraad al die jaren heeft 
gekregen. Hij zegt, dat het bestuur altijd een goed team is geweest. In deze tijd is het lastig 
om nieuwe bestuursleden te krijgen. Hij zal zeker contact houden met de Sportraad. 
Wicher bedankt Jacques nogmaals en overhandigt hem bloemen. 
 
Nieuw bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher geeft aan dat hij heel blij is dat er toch nieuwe kandidaten voor de Sportraad  
zijn gevonden, hoewel er kort geleden nog geen enkele kandidaat was. Hij stelt de volgende 
kandidaten – met heel kort hun achtergrond - voor: 
-Voorzitter: Wicher Schreuders (Bestuur Sectie Voetbal; DHC). Hij maakt als 2e voorzitter al 
sinds 2008 deel uit van het bestuur, maar is nu kandidaat-voorzitter. 
-Secretaris: Joyce van der Sloot (Redeoss) (is al secretaris sinds april 2013) 
-Penningmeester: Guus Heemskerk (Bestuur Sectie Voetbal; DHL en AV De Koplopers) 
-Lid: Martin Bronmeijer (bestuurslid Exploitatiestichting Sportpark Tanthof-zuid)  



 

 

 

 

 

 

-Lid: Marina La Vos (DKB) 
-Lid Jaap Meijer (bestuurslid Stichting Sportpark Tanthof-Zuid; Vitesse Delft) 
De vergadering gaat met een luid applaus akkoord met de benoeming van de genoemde 
bestuursleden. 
De kandidaten worden onder applaus verzocht achter de bestuurstafel plaats te nemen.  
 
 
 
Wicher geeft aan dat hij heel blij is dat het gelukt is een nieuw bestuur bij elkaar te krijgen en 
spreekt zijn vertrouwen uit in dit nieuwe bestuur. In de komende tijd zal de structuur van het 
nieuwe bestuur nader worden uitgewerkt en ingevuld, waarbij naast secties en clusters ook 
commissies en werkgroepen een meer actieve rol gaan spelen. Ook zal invulling worden 
gegeven aan hoe in de komende jaren de belangen van de leden worden uitgewerkt. 
Gewerkt zal worden aan continuïteit voor de toekomst.  
  
12. Hoe nu verder met de Sportraad 
Dit punt komt te vervallen. 
 
13. Rondvraag  
*Aanslag OZB: 
Leen van Hooff (C.G.V. Excelsior) vraagt naar de stand van zaken van de OZB betreffende 
de aanslagen sportvelden. 
Jacques van den Berg antwoordt dat er foutieve aanslagen zijn verstuurd waar bezwaar 
tegen gemaakt kan worden. Het was beter geweest de bezwaren te clusteren via de 
sportraad. 
*Roulerend aftreden bestuur Sportraad: 
Aangegeven wordt dat het beter is om als Sportraad-bestuur roulerend af te treden.  
Jacques zegt dat er uiteraard een rooster van aftreden is en dat dit nu herzien zal worden. 
*G500: 
Vanuit de volleybalvereniging wordt gevraagd of zij lid kunnen worden van de G500. 
Bibeth antwoordt dat de G500 op dit moment slapend is. Zij nodigt de leden uit om – 
desgewenst en in overleg met het bestuur - de G500 en het Kerkpolderoverleg weer nieuw 
leven in te blazen. 
 
14. Sluiting officiële gedeelte 
Wicher Schreuders bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Hij bedankt 
DVC voor de gastvrijheid.  
 
15. Pauze 
 
16.  Uitreiking eremedaille sportraad 
De prijs worden uitgereikt aan Theo Jansen. Theo krijgt deze eremedaille voor zijn 
langdurige buitengewone inzet bij DVV Delft. De eremedaille gaat vergezeld van een 
oorkonde en bloemen. 
 
17. Uitreiking Sportraadbeker 
De prijs wordt uitgereikt aan Mirte Kraaijkamp. Zij krijgt de Sportraadbeker voor de beste 
(roei)sportprestatie van het jaar 2013: gouden medaille behaald in Korea. Ook Mirte ontvangt 
een oorkonde en bloemen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen namens het nieuwe bestuur uit 
voor een hapje en een drankje. 
 


