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SPORTRAAD VAN DELFT 
 
VERSLAG ALV – Locatie DVC, Brasserskade 238, maandag 18 november 2013 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Jacques van den Berg (voorzitter), Wicher Schreuders (2e voorzitter), Gerard de Vreede 
(penningmeester),  Albert Arnold, Bibeth Gerretsen (bestuursleden).  
 
Afwezig Bestuur Sportraad van Delft met bericht van verhindering: Joyce van der Sloot 
(secretaris) 
 
Overige aanwezigen: 
C. de Gier, P. de Gier, T.R. de Jong- Kluter, J. van Lent,  B. Kampen, B. van Oosten, B.D. de 
Gier, A.W. Stok, A.M. Naessens, M. la Vos, (Delftsche Kegelbond), M.J.J. Vernooij 
(Concordia), Erwin de Graaf, Alex Pronk (DFC Delfia), Guus Heemskerk (sectie voetbal), 
Adri Verburg (sectie tennis), Ron Korevaar (De Koplopers), Joost van Baarle, Paul 
Bentvelzen (Delftse Watervrienden), M. Monteny (HV EDH), H. Piguillet, Wouter Wessels, M. 
Lamey (Windsurfing Delft), R. Westenberg, Nijnke Hoitinga (D’Elft), Annie Breeuwsma 
(DKIJV), Douwe v.d. Kooi (Tennisvereniging De Delftse Hout), Marijke Hoogland, Anton 
Versprille  (AV 40), Johan Postel (Tennisvereniging GPD), Ad Laene (sectie zwemmen), 
Pieter van Veen (Vitesse Delft), Pieter Veenhuijsen (sv DHL), Ron v.d. Horst (DVC Delft), 
Jan v.d. Mespel, Klaas Smit (Phoenix), Jan Makkes (KNVLO), Rob van den Berg, Jos 
Brouwer (Gemeente Delft). Tineke Makkes (jury). 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Erelid Anton Brouwer, Andre Groenewegen (oud voorzitter), Paul de Bree (DHL), Geert 
Engels, Dorie Engels (sectie zwemmen), Johan Dolman (MIDI), Jan Hommes (DIJCBertus), 
Victor Brouwer (Hudito), Sjaak Lispet (Full Speed), Blue Birds. 
 
Genodigden:  
-drs. M.D.C. de Visser, kinder- en jeugdpsycholoog: Presentatie over alcoholmisbruik bij 
jongeren. 
-Annie Breeuwsma (DKIJV) en Ralph Westenberg (d’Elft): Olympische gedachte. 
 

 
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 Rob van den Berg en Jos Brouwer van de gemeente Delft. 
Helaas heeft Jacques vanavond een verhindering gekregen van de secretaris, Joyce v.d. 
Sloot, dit in verband met een ongeluk. 
 
2.Vaststelling agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
Jacques van den Berg neemt de mededelingen door: 
*Vereniging monitor Mulier Instituut: 
De gemeente Delft laat eenmaal per drie jaar het Mulier Instituut onderzoek verrichten met 
als doel de bevordering van de sociaal- wetenschappelijke kennisontwikkeling en 
beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Het onderzoek wordt onder verenigingen uitgezet 
en geeft inzicht in hoeveel leden een vereniging heeft, welke sporten er worden aangeboden 
e.d. Er is een enquête gehouden. De gemeente heeft de sportraad gevraagd mee te doen 
met dit onderzoek.  
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De sportraad heeft de uitslag van de enquête ontvangen. De verenigingsmonitor geeft een 
goed beeld van de Nederlandse sportverenigingen in al haar facetten: leden, kader 
activiteiten, financiën en ontwikkelingen. Uit de enquête kwam naar voren dat in Delft het 
aantal verenigingsleden 10% hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. 
*Cursus: Er is meer te winnen: 
De voorzitter zegt, dat de cursus van start is gegaan op de maandagavond. De sportraad 
heeft 15 aanmeldingen ontvangen. De cursisten zijn enthousiast. Een van de onderwerpen 
die aan de orde kwamen is het coachen van sociale vaardigheden op de velden. 
Mark Lamey zegt, dat Punch Basketball zich niet aangemeld heeft, zij hebben zelf de cursus 
georganiseerd.  
*Actie Jongeren op gezond gewicht (JOGG): 
De voorzitter zegt, dat de gemeente er voor heeft gekozen het drinken van water onder 
jeugd te stimuleren. In oktober 2013 is een Drinkwatercampagne gestart in de wijken 
Voorhof en Buitenhof. De waterflesjes worden voorzien van een clublogo om het drinken van 
water aantrekkelijker te maken. Het doel van de campagne is dat 2 tot 12 jarigen meer water 
gaan drinken in plaats van zoete drankjes. Deze drankjes vormen een van de oorzaken van 
overgewicht bij de jeugd. 
Verenigingen die interesse hebben kunnen wikkels laten maken. De 
informatie/inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de voorzitter van de sportraad. Er zal gestart 
worden met een proef van de verkoop van waterflesjes met het logo van de vereniging. 
*Film over Mandela: 
De voorzitter zegt, dat op 9 december as. in het theater Pathé de film zal draaien over 
Mandela: Long walk to freedom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor gratis 
kaartjes (mede gefinancierd door de sportraad). Informatie volgt nog.  
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 15 april 2013 
Blz. 3: Agendapunt 8: Verslag van de Kascommissie m.b.t. 2012: Adri Verburg zegt, dat niet 
de penningmeester decharge verleend wordt, maar aan het bestuur wordt decharge 
verleend. De voorzitter zegt dat dit zal worden aangepast. 
Blz. 3: Agendapunt 9: Piet Makkus, moet zijn: Piet Makkes. 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd, onder dankzegging aan Conny van der 
Lande. 
 
5. Vaststelling begroting 2014 
Vragen t.a.v. de conceptbegroting 2014: 
-Subsidie huldigingsbeleid: Gereserveerd voor de begroting 2014 is 5.000,- euro. Is dit 
voldoende? 
De penningmeester zegt dat dit voldoende is. De voorzitter zegt, dat de sportraad meer 
“Spelden” zou willen uitreiken en roept de verenigingen op zich hiervoor aan te melden. 
De penningmeester zegt, dat hij voor 2014 weer subsidie heeft aangevraagd, maar dat hij 
nog geen akkoord van de gemeente heeft ontvangen.  
Uitgaven: 
-Nationale Sportweek: Gereserveerd voor de begroting 2014 is 3.000,- euro. Dit is minder 
dan in 2013.  
De penningmeester antwoordt dat de sportraad van het Fonds 1818 een eenmalige subsidie 
heeft ontvangen van 1.500,- euro. Hij geeft aan dat 3.000,- voldoende zou moeten zijn. 
Besluit: Ter vergadering wordt de begroting vastgesteld. 
 
6. Benoeming nieuwe bestuursleden: 
De voorzitter zegt, dat zich nog steeds geen nieuwe kandidaten hebben gemeld. Hij geeft 
aan, dat hij zich grote zorgen maakt om het voortbestaan van het bestuur van de sportraad. 
Wanneer zich geen kandidaten aanmelden, zullen er tijdens de ALV van 2014 nog slechts 
twee bestuursleden overblijven. 
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Er is een werkgroep ingesteld die actief bezig is met het werven van eventuele kandidaten. 
In de krant op Zondag heeft een advertentie gestaan. Tot op heden hebben zich geen 
kandidaten gemeld. 
Adri Verburg vraagt of de voorzitter iets meer kan vertellen over de inhoud van een aantal 
functies. 
De voorzitter zegt, dat gewerkt wordt met portefeuilles. Elk bestuurslid heeft zijn eigen 
deeltaken. Hij noemt een aantal taken op van de portefeuille beleidszaken: netwerken, 
bijwonen radio sportcafé, interviews voor de krant op Zondag, het maken van het blad de 
Sporter en meer. Jacques zegt, dat hij het 8 jaar met veel plezier heeft gedaan. Eventuele 
kandidaten kunnen zich na afloop van de vergadering melden. 
 
7. Ontwikkeling m.b.t. de gemeentelijke beleidsnota Lokaal gezondheidsbeleid Delft 
periode  2013-2016. 
De voorzitter zegt, dat de nota aan alle verenigingen is toegestuurd. De sportraad heeft veel 
gesprekken gevoerd met de gemeente. Sport en bewegen worden veel genoemd in de nota. 
Hier zal nog op teruggekomen worden. 
 
8. Presentatie Onze Sport 
(Aanwezig Annie Breeuwsma van DKIJV en Ralph Westenberg van D’Elft). 
De voorzitter zegt, dat op 14 juni 2014 de Olympische Sportdag zal worden gehouden. Het is 
de bedoeling dat zoveel mogelijk verenigingen zich hiervoor opgeven.  
Annie Breeuwsma en Ralph Westenberg hebben op 4 oktober jl. bij stichting DOEL hun 
plannen toegelicht. Annie en Ralph hebben een Olympische gedachte en willen dit samen 
met een heleboel andere verenigingen gaan organiseren. 
De voorzitter zegt, dat eventuele verenigingen die hiervoor belangstelling hebben zich na de 
vergadering kunnen opgeven. 
 
9. Presentatie over alcoholmisbruik 
Presentatie mw. Drs. M.D.C. de Visser. Projectleider “Voorkom Alcoholschade bij Jongeren”. 
Mw. De Visser is psycholoog NIP, Polikliniek jeugd en alcohol, Reinier de Graafziekenhuis, 
afdeling Pediatrische psychologie. 
 
Mw. de Visser begint te vertellen dat in 2010 het protocol “Voorkom alcoholschade bij 
jongeren” is ontwikkeld. Het protocol was een pilotproject van vier ziekenhuizen die het 
nazorgtraject hebben toegepast en geëvalueerd. Er is toen veel kennis en ervaring 
opgedaan van de acute behandeling en het nazorgtraject voor jongeren die met een 
alcoholintoxicatie in het ziekenhuis belanden.  
“Coma zuipen” heeft veel in de publiciteit gestaan. Het ministerie van WVS heeft subsidie 
gegeven om preventie te verrichten. Dit onderwerp is breed op de agenda gekomen. Er zijn 
projecten gestart om er voor te zorgen dat jongeren onder de 16 jaar niet gaan drinken. De 
wettelijke leeftijd om alcohol te mogen kopen is verhoogd naar 18 jaar. Veel ambassadeurs 
hebben zich hiervoor ingezet. Helaas neemt in Delft het aantal opnames nog toe, landelijk is 
het met 7% afgenomen.  
 
Het blijkt dat het in Delft nog steeds niet goed gaat. Nog veel ouders, trainers en andere 
volwassenen gaan nog te makkelijk met alcohol om. Te makkelijk wordt gezegd: “Ach 1 
biertje kan toch geen kwaad”. Mw. de Visser heeft hier een boek over geschreven: 
“Alcoholvrije puber”. In Delft zijn dit jaar 72 pubers met de ambulance afgevoerd.  
 
Besproken wordt een aantal oplossingen: 
De conclusie van gemeente was: De bar gaat om 21.00 uur dicht. Dit vinden veel mensen 
geen goed idee. Waarschijnlijk jaag je dan de puber uit de vereniging in plaats van dat de 
puber naar de vereniging toekomt.  
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Beter toezicht: Mw. de Visser noemt twee zaken: 
1.De regels omtrent het gebruik van alcohol zouden beter moeten worden nageleefd. 
2.De ouders moeten er beter bij betrokken worden en mee gaan helpen. 
Er zal een gezamenlijke inspanning moeten worden geleverd. De Horeca zal ook 
maatregelen moeten nemen. Aan pubers onder 18 jaar mag geen drank meer worden 
geschonken. 
 
Uit de zaal wordt geopperd dat het nu eenmaal met deze tijd te maken heeft. Ouders hebben 
zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen kinderen. Zij zijn als eerste aan zet.  
Mw. de Visser geeft aan, dat de wet wel veranderd is. Wanneer in jouw huis of kantine 
alcohol wordt geschonken dan ben je als volwassene of als vereniging ook aansprakelijk. 
Genoemd worden alternatieven voor alcohol.  
Mw. De Visser spreekt de wens uit dat zij binnen twee jaar de alcoholpoli voor kinderen kan 
sluiten en zich weer met andere zorg kan bezig gaan houden. 
De voorzitter bedankt mw. de Visser voor haar presentatie.  
 
10. Wat verder ter tafel komt 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
 11. Rondvraag  
Er is niets voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting officiële gedeelte 
Jacques van den Berg bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Hij bedankt 
DVC voor de gastvrijheid.  
 
 Uitreiking Veteranentrofee 
De prijzen worden uitgereikt aan: 
-Babs van Oosten (Delftsche Kegel Bond) en 
-Anton Versprille (AV’40) 
Babs van Oosten en Anton Versprille worden gefeliciteerd en krijgen een beeldje, een 
oorkonde en bloemen. 
 
Jacques van den Berg nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. 
 
18.11.2013 


