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Verslag Najaars ALV - Sportraad Delft - Locatie Vitesse Delft - maandag 18 november 

2019 

 

Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 

Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Martin 

Bronmeijer, Dennis Geurts, Peter Grootscholten, Marina La Vos en Cees van Velzen 

(bestuursleden) 

 

Overige aanwezigen: 

Geert Engels (oud-voorzitter Sportraad), Jaap Meijer (oud-bestuurslid Sportraad; Stichting 

Tanthof Zuid), Bart Groeneveld (AV’40), Ties van Elst (AV De Koplopers), René vd Horst (Blue 

Birds), Edwin Both (Blue Birds), Jolanda Hoogvliet (Bouldercentrum Delfts Bleau), Peter van 

Mulbregt (Budo Gouweleeuw), Arco Valkenburg (DES), Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie 

Voetbal), Ruud Galjé (DHL), Dirk Bakvis (Delftse Kegelbond), Cor Fransen (Delta), Ries van 

Dam (dvv Delft), Auke Molenkamp (DSZ Wave), Leen vd Hooff (Excelsior), Ed Hom (Fortuna), 

Sjaak Lispet (Full Speed; penningmeester Sectie Voetbal), Leen van Velzen (De Gaech), Peter 

Bommele (BC Gisolf), Wessel Pil (Hudito), Henk Revier (KC Delft), Paul Koogje (Midi), Martin 

de Kruijter (RC Delft), Georgina Venderbos (RC Delft),Wim Plomp (Redeoss), Peter van 

Haagen (Ring Pass), Ed Kanters (Ring Pass), Sander Niemeijer (Schermvereniging Prometeus), 

Petra Torremans (Sep), Patrick Adriaanse (gemeente Delft), Paula Boom (gemeente Delft), Jos 

Brouwer (gemeente Delft), Martien de Koning (Stadsbelangen Delft), Dirk Wils (Delft voor 

Elkaar), Natasja de Vroome (Haaglanden Beweegt) 

 

Genodigden: 

Karin Schrederhof (Wethouder), Victor Brouwer (Sportformateur), Liza Gerritse (Haaglanden 

Beweegt) 

 

Notulist: 

Dik Schreuders 

 

Afwezigen met bericht van verhindering: 

André Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), Ad Laene (oud-penningmeester Sectie 

Zwemmen), Ralph Westenberg (d’Elft; Bestuur Sectie Zwemmen), Paul de Bree (DHL) 

 

1. Opening 

Om 20.04 uur opent voorzitter Wicher Schreuders de vergadering. Hij heet speciaal welkom de 

oud-voorzitter van de Sportraad Geert Engels, wethouder Sportzaken Karin Schrederhof, de 

gemeente-ambtenaren Patrick Adriaanse, Paula Boom en Jos Brouwer en de genodigden Victor 

Brouwer en Liza Gerritse. 

De voorzitter wijst op de per email verzonden uitnodiging en agenda en de bijbehorende 

bijlagen.  

Vervolgens bedankt hij gastheer Vitesse Delft voor de gastvrijheid.  

Voorzitter Wicher Schreuders verwijst naar de actualiteit van het voorgaande weekeinde met 

een geval van ernstige discriminatie bij een wedstrijd in het betaalde voetbal (FC Den Bosch – 

Excelsior). Hij vraagt dan ook aandacht voor sportieve omgangsvormen en stelt dat de 

Sportraad nee zegt tegen discriminatie, racisme, homofobie enz. Bij wangedrag moeten de 

Delftse sportbesturen hiertegen optreden.  

Vervolgens vraagt de voorzitter staande 1 minuut stilte voor degenen die ons in het afgelopen 

half jaar zijn ontvallen. 
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2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de agenda, die dan ook als zodanig – 

ongewijzigd – wordt vastgesteld.  

 

3. Mededelingen bestuur 

Voorzitter Wicher Schreuders meldt enige afmeldingen (zie hierboven).  

 

Na de uitbreiding van het Bestuur op de Voorjaars-ALV 2018 met één nieuw bestuurslid, Peter 

Grootscholten, hebben we op de Voorjaars-ALV 2019 het Bestuur uitgebreid met twee nieuwe 

leden: Dennis Geurts en Cees van Velzen, aldus de voorzitter. Daarmee zijn we op sterkte met 

momenteel 7 bestuursleden: Wicher Schreuders (vz), Guus Heemskerk (secr/pmstr), Martin 

Bronmeijer, Dennis Geurts, Peter Grootscholten, Marina La Vos en Cees van Velzen 

(bestuursleden). 

We zijn nog bezig met de herziening van de Portefeuille- en Taakverdeling binnen het Bestuur: 

enerzijds over Secties/Clusters, anderzijds over aandachtsgebieden die deels ook samenvallen 

met de thema’s volgens, in overeenstemming met de Uitvoeringsnota Sport: 1. Vitaliseren 

sportverenigingen; 2. Sportstimulering- en innovatie; 3. Sport in het Sociaal Domein. 

Voorts wijst de voorzitter erop, dat er op de komende Voorjaars-ALV minimaal één mutatie is 

in het Bestuur: de voorzitter moet na 12 jaar – conform de Statuten – het Bestuur verlaten. 

Zoals we het nu zien, zullen we intern in die vacature voorzien: we stellen dan uiteraard een 

kandidaat aan u voor, waarna het aan u is om met tegenkandidaten te komen of in te 

stemmen met onze kandidaat. Wat betreft eventuele overige bestuur mutaties: daarover is nu 

nog niets bekend.  

 

Voorzitter Wicher Schreuders geeft aan dat de Sportraad zoals altijd regelmatig in de pers is: - 

er komt voor eind dit jaar nog 1 editie ‘Sport en Meer’ in Delft op Zondag (DoZ); - daarnaast 

staan er ook regelmatig ‘losse’ publicaties in DoZ, Delftse Post en in het Algemeen Dagblad; - 

er zijn maandelijkse uitzendingen van het Sportcafé op Stadsradio Delft, dit op de laatste 

dinsdag van de maand; - we hebben een doorlopende professionele commercial op Stadsradio 

Delft waarin aandacht wordt gevraagd voor de Sportraad Delft. 

 

De voorzitter wijst erop, dat op vrijdagmiddag/avond 13 december a.s. het 3e Delftse 

Sportcongres plaats vindt.  Deze keer met als thema ‘Sport en Gezondheid’. De locatie is 

daarbij passend, namelijk het vergadercentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis. Aanvang 

16.00 uur, einde 20.00 uur. We bieden u ter plekke ook een hapje en een drankje. Dit latere 

aanvangsuur is gekozen omdat we vorige keren te horen kregen, dat mensen op de vroege 

vrijdagmiddag nog aan het werk waren; de late vrijdagmiddag/avond past dan hopelijk beter. 

We rekenen dan ook op een grote opkomst, met name ook van de kant van onze leden zijnde 

de sportclubs. 

Het congres gaat over het nationale preventiebeleid, met name ten aanzien van beperking van 

het gebruik van alcohol en tabak, en ook de bevordering van gezonde voeding, etc. De 

sprekers zijn zeer divers: iemand van NOCNSF; wederom iemand van het meest 

gerenommeerde landelijk onderzoeksbureau op sportgebied zijnde het Mulier Instituut; maar 

ook lokale mensen: Nico vd Lely van het R. de Graaf Ziekenhuis, iemand van een Delftse 

sportclub, en ook iemand die zich bedrijfsmatig bezighoudt met gezonde voeding. 

Nog meer dan op de vorige congressen willen we de vertaling van het overheidsbeleid naar het 

niveau van de club: wat betekent het beleid nu concreet op clubniveau, wat zijn de 

mogelijkheden, wat zijn de voor- en nadelen? Hoe en wat? Anders dan vorige keren is er nu 

naast de plenaire bijeenkomsten ook de mogelijkheid voor discussies in kleinere groepen, 
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daartoe hebben we een aantal zaaltjes ter beschikking. Daar willen we vooral van de 

clubvertegenwoordigers horen het hoe en wat op clubniveau. 

 

In de afgelopen jaren en maanden hebben we het met elkaar uitvoerig gehad over twee 

hoofdpunten als vervolg op de Nota ‘Visie Sport en Bewegen 2017-2025’, te weten: - de 

Investeringagenda Sportaccommodaties; - het Uitvoeringsplan Sport en Bewegen. 

Over beide – complementaire – vervolgnota’s hebben we in diverse bijeenkomsten van de 

Sportraad, alsmede ook in het overleg van uw SR-bestuur met de wethouder en met de 

sportambtenaren, vele malen van gedachten gewisseld. Op 5 augustus jl. heeft het SR-Bestuur 

een uitgebreide schriftelijke reactie op de Investeringsagenda ingediend. Op 23 september jl. 

is onze schriftelijke reactie op het Uitvoeringsplan ingediend. Op beide brieven heeft het 

College van B&W gereageerd op 11 oktober jl. Wij zullen onze brieven met u delen, via de 

email en/of via onze website. We zullen hier nu niet inhoudelijk op onze – constructief-

kritische – ingestuurde brieven in gaan. 

 

Over de Investeringsagenda hebben we op 12 juni jl. een discussieavond gehad bij Full Speed, 

waarbij de planindieners en Gemeenteraadsleden, en ook overige belangstellenden, over die 

plannen met elkaar in gesprek konden. De wethouder en ambtenaren hebben daarnaast 

veelvuldig met de planindieners gesproken. Op dinsdag 26 november a.s. vindt er nog weer 

een volgend overleg plaats tussen de planindieners en de Gemeenteraadsleden. Locatie is 

wederom Full Speed. Het SR-Bestuur zal daar ook aanwezig zijn. Daarna is het woord aan de 

Gemeenteraad om de voor de Delftse sport en voor de sportclubs, maar ook voor de Delftse 

bevolking, zo gunstig mogelijke beslissingen voor de komende jaren te nemen. We zullen het 

vanavond dan ook niet meer over de Investeringsagenda hebben. 

 

We hebben het vanavond wel over die andere poot van die twee voornoemde elementen: het 

Uitvoeringsplan Sport en Bewegen. Hierbij behoren drie sub thema’s: - Vitaliseren 

sportverenigingen; - Sportstimulering- en innovatie; - Sport in het Sociaal Domein. Voor het 3e 

onderdeel is een Sportformateur benoemd (Victor Brouwer) die later vanavond aan het woord 

komt. Liza Gerritse gaat het hebben over de in te schakelen Verenigingsondersteuner en wat 

diens rol in dit geheel is. De wethouder. Wethouder Karin Schrederhof, begint met de 

algemene lijnen van het geheel. 

 

4. Presentatie wethouder Karin Schrederhof over Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 

2018-2025 

Presentatie wethouder Karin Schrederhof is/wordt rondgestuurd. 

 

Wethouder Karin Schrederhof geeft een toelichting op de presentatie en geeft aan dat de 

eerder zo genoemde Klankbordgroepen nu Werkgroepen worden, die per 1 januari 2020 

starten. Vervolgens moet dit resulteren in een Lokaal Sportakkoord, hetgeen voorjaar 2020 

afgerond moet zijn.  

 

Wicher Schreuders merkt op dat erna al voor de derde keer werkgroepen van start gaan. Ook 

is hij bezorgd over het tijdschema, aangezien eerder is gesteld dat het Lokaal Sportakkoord al 

in januari/februari a.s. moet zijn ondertekend, nu wordt een latere datum genoemd, maar ook 

dat lijkt moeilijk haalbaar gezien de moeizame en late feitelijke start van één en ander. De 

wethouder zegt hierop dat het voor wat betreft de werkgroepen tot nu toe om de 

voorbereiding ging, nu gaat het om de uitvoering. Paula Boom (gemeente Delft) zegt dat de 

ondertekening van het Lokaal Sportakkoord pas in april 2020 moet plaatsvinden. De gemeente 
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zoekt leden voor de drie werkgroepen, die – afhankelijk van de werkgroep – 1 x per 2 weken 

of 1 x per 4 weken een dagdeel bijeenkomen. 

 

Sjaak Lispet (Full Speed) vraagt nav de presentatie wie de BSC’s aanstuurt. Karin Schrederhof 

zegt dat gebeurt door ‘Delft voor Elkaar’ (DvE). Afgelopen jaren was er veel ruimte voor eigen 

invulling, dat zal nu geschieden met meer concrete afspraken. Dik Schreuders (DHC) merkt op 

dat (nagenoeg) alle Delftse sportverenigingen in de afgelopen jaren helaas niets hebben 

gemerkt van de volgens de presentatie al 13 actieve BSC’s. 

 

5. Presentatie Victor Brouwer (Sportformateur) over Lokaal Sportakkoord – 

Onderdeel Sociaal Domein 

Presentatie Victor Brouwer is/wordt rondgestuurd. 

 

Voorzitter Wicher Schreuders geeft aan dat de Sportformateur de ‘trekker’ is voor het 

onderdeel Sociaal Domein van het op te stellen Lokaal Sportakkoord. We hebben als 

begeleidende partijen – Gemeente, GGD, Haaglanden Beweegt en het Sportraad-Bestuur – 

Victor Brouwer geselecteerd uit een aantal aangedragen cq solliciterende kandidaten, nadat er 

ook nog een heus sollicitatiegesprek heeft plaats gevonden. Er is gewikt en gewogen en Victor 

was de beste kandidaat; het is zeker geen ‘vriendendienst’ omdat we hem als voormalige 

lokale sportbestuurder al kenden. 

 

Victor Brouwer gaat in op de landelijke en de lokale opzet van het Sportakkoord. Hij geeft aan 

dat er na ondertekening € 60.000 per jaar beschikbaar is voor uitvoering van het Lokaal 

Sportakkoord. Anderzijds zijn er vanaf 2019 voor een bedrag van € 20.000 jaarlijks diensten in 

te kopen bij de sportbonden door de lokale sportverenigingen. Dit bedrag is ook voor 2019 nog 

beschikbaar. Victor Brouwer zal op korte termijn bij de diverse door hem geselecteerde 

sportverenigingen langs komen voor een gesprek, om vervolgens te komen tot een plan van 

aanpak. 

 

6. Presentatie Liza Gerritse (Haaglanden Beweegt) over de Verenigingsondersteuner 

Presentatie Liza Gerritse is/wordt rondgestuurd. 

 

Liza Gerritse geeft aan dat de nieuw aan te stellen Buurtsportcoaches (BSC’s) – 5 à 6 voor 32-

36 uur per week – per 1 januari 2020 aan de slag kunnen. Zij worden te werk gesteld bij 

sportparken, binnensport-accommodaties en zwembaden. De vacature staat uit tot 23 

november a.s. Te veel sportclubs hebben in het verleden veel te weinig gemerkt van de BSC’s, 

slechts 0,2 fte was gericht op sportverenigingen. Dat moet nu anders. Het gaat om 

sportverenigingen en maatschappelijke activiteiten.  

 

Leen vd Hooff (ckv Excelsior) zegt dat juist sportverenigingen maatschappelijk betrokken zijn, 

dat is de core-business van sportverenigingen! Bij alles wat zij dagelijks doen. Voorzitter 

Wicher Schreuders onderschrijft dit en zegt dat sportverenigingen dit wellicht nog meer en 

beter moeten uitdragen, wellicht is het ook een definitiekwestie. Wethouder Karin Schrederhof 

snapt de opmerking en zegt dat sportverenigingen al een grote maatschappelijke functie 

hebben. Paula Boom (gemeente Delft) merkt op dat dit ook al zo is opgenomen in het 

“Uitvoeringsplan”.  

 

Liza Gerritse merkt op dat de nieuwe verenigingsondersteuners begin 2020 starten en dan snel 

in overleg gaan met de sportverenigingen. Wethouder Karin Schrederhof zegt dat de gelden 

voor de 19,69 fte Combinatiefuncties beschikbaar is voor deze verenigingsondersteuners. Liza 
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Gerritse stelt dat hiervan de 13 oude BSC’s hun oude taken blijven doen bij onderwijs, wijken 

en buurten. Dik Schreuders (DHC) constateert dat daarmee de sportverenigingen dus alleen 

wat gaan merken van de ca. 6 fte aan ‘nieuwe’ functionarissen. Dat is relatief weinig  

 

7. Vaststelling Verslag ALV dd. 29 april 2019 

Voorzitter Wicher Schreuders stelt het verlag van de vorige ALV aan de orde, zowel tekstueel, 

inhoudelijk en naar aanleiding van. Er zijn geen opmerkingen, zodat men akkoord gaat met dit 

verslag en dit is dan hiermee goed gekeurd en ongewijzigd vastgesteld.  

De voorzitter dankt de opsteller van dit verslag, Dik Schreuders, die ook van de ALV van 

hedenavond weer het verslag zal maken. 

 

8. Vaststelling contributie en begroting 2020 

De voorzitter zegt dat drie jaar geleden de jaarcontributie per lid is verlaagd naar een bedrag 

van € 0,10. Dat laten we in ons voorstel ongewijzigd. 

Secretaris/penningmeester Guus Heemskerk wijst op de begroting 2020 met een verwachte 

negatieve uitkomst van € 1.000. De voorzitter zegt dat een negatieve begroting echt 

uitzonderlijk is, gezien de balans – met € 48,000 in de plus – is dit echter geen enkel 

probleem. 

 

Auke Molenkamp (DSZ Wave) wijst op de begroting 2019 waar de uitkomst voor PR met € 

1.000 is overschreden. Guus Heemskerk zegt dat dit komt door de commercial op Stadsradio 

Delft. 

 

Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen, zodat voorzitter Wicher Schreuders 

concludeert dat men akkoord gaat met de Begroting 2020, inclusief de ongewijzigde 

contributie. 

 

9. Rondvraag 

Sjaak Lispet (Full Speed) vraagt naar de huurovereenkomsten die de afgelopen jaren steeds 

slechts per jaar zijn, waar men als vereniging vastigheid voor een langere periode wil. Patrick 

Adriaanse (gemeente Delft) zegt dat dit steeds per jaar is, aangezien de gemeente flexibel wil 

zijn met het oog op de Investeirngsagenda. Ook in de zomer van 2020 zullen de 

huurovereenkomsten weer met slechts 1 jaar worden verlengd. De nieuwe 

huurovereenkomsten die er daarna gaan komen, zullen niet opnieuw voor 10 jaar zijn (zoals 

het geval was in de periode voor nu die éénjarige overeenkomsten), maar wel langer dan 1 

jaar.  

Voorzitter Wicher Schreuders zegt dat in of omstreeks 2006 collectief is gesproken tussen 

gemeente en het Bestuur van de Sportraad/ Secties over de huurovereenkomst voor de 

buitensport-accommodaties, met één ‘raamwerk’ en vervolgens verschillend per sport en 

daarna ingevuld per club. Ook het overleg verliep ‘trapsgewijs’. Spreker stelt dat dit ook nu op 

deze wijze zou moeten. Patrick Adriaanse (gemeente Delft) is het daarmee eens.  

 

10. Sluiting vergadering 

Met nogmaals dank aan gastheer Vitesse Delft en met dank aan de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid en inbreng, sluit voorzitter Wicher Schreuders om 21.18 uur de vergadering. 

Namens het Sportraad-bestuur wenst hij iedereen alvast fijne feestdagen, een goed en veilig 

uiteinde, en ook een heel gezond en sportief 2020. 

 

 

Dik Schreuders/ 5 januari 2020 


