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VERSLAG ALV – Locatie DVC, Brasserskade 238, maandag 21 november 2016 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Martin 
Bronmeijer, Marina La Vos en Jaap Meijer (bestuursleden) 
 
Overige aanwezigen: 
Andre Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), Pieter Kunz (Concordia), Edward Jongkind 
(TTV Phoenix) Erwin de Graaf (Delfia), Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie Voetbal), 
Paul de Bree (DHL), Ton Naessens (DKB), Ron v.d. Horst (DVC), Annelies Wessels (DWV), 
Joost van Baarle (DWV), Leen v.d. Hooff (Excelsior), Sjaak Lispet (Full Speed; 
penningmeester Sectie Voetbal ), Sander Niemeijer (SV Prometheus), Ron de Goeij (Rugby 
Club Delft), Wim Plomp (Redeoss), Jochem Prins (Redeoss), Geert Engels (Sectie 
Zwemmen), Ad Laene (Sectie Zwemmen), Martin Nooij (SEP), Pieter van Veen (Vitesse 
Delft; voorzitter Sectie Voetbal), Patrick Adriaanse (Gemeente Delft), Jos Brouwer 
(Gemeente Delft) 
 
Genodigden (agendapunt 7): Marcella Deters (Regisseur JOGG Delft), Lex  Dofferhof 
(Adviseur van Gezonde Sportkantine, Team Fit) en Bruun van der Steuijt (gemeente Delft) 
 
Notulist: 
Conny van der Lande 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Cock van der Akker (oud-bestuurslid Sportraad), Ivy Kahlmann (Sectie Onbeperkt Sporten / 
VTV), Adri Verburg (Sectie Tennis), Frans Mokveld (Sectie Zwemmen), Ariston ’80, AV De 
Koplopers, BC Gisolf, BRC de Buitenhof, TV GPD, Laga, Midi, DSKV Paal Centraal, Ring 
Pass 
 

 
1.Opening 
Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad) opent om 20.35 uur de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom, in het bijzonder de oud-voorzitters Geert Engels en Andre 
Groenewegen, alsmede Patrick Adriaanse en Jos Brouwer, die aanwezig zijn namens de 
Gemeente Delft. 
De voorzitter zegt dat hij op indirecte wijze heeft vernomen dat al weer enige tijd geleden 
oud-voorzitter Jasper van Vliet is overleden, maar we hebben geen officieel bericht 
ontvangen. Hij vraagt de aanwezigen om staande een minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis aan  allen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. 
 
2.Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
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De voorzitter meldt de ontvangen berichten van verhindering (zie de opsomming bovenaan 
dit verslag). Voorts heeft hij de navolgende mededelingen. 
*Kandidaten bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher geeft aan dat het bestuur momenteel uit slechts vijf personen bestaat. Het bestuur wil 
dit graag uitbreiden met een of twee nieuwe leden. In de afgelopen periode hebben we 
hiertoe contact gehad met twee kandidaten, maar beiden hebben helaas afgehaakt. We 
willen capabele mensen, het liefst ook uit een andere sport dan voetbal, want 4 van de 
huidige 5 bestuursleden komen immers van een voetbalclub. We willen mensen met een 
eigen netwerk, met een eigen expertise. We kijken zorgvuldig en gedegen verder. We komen 
hier op de volgende ALV bij u op terug. 
*Sportambassadeur Delft: 
Wicher deelt mee dat het bestuur hiervoor iemand op het oog heeft, maar dat hij nog een 
gesprek met deze kandidaat moet hebben. 
*Instellingsbesluit: 
Wicher meldt het bestuursbesluit m.b.t. het – conform de onlangs gewijzigde Statuten en het 
nieuw in het leven geroepen Huishoudelijk Reglement – formeel instellen van de (al lang 
bestaande) Secties Voetbal, Zwemmen en Onbeperkt Sporten. We hopen dat binnen 
afzienbare tijd ook de Sectie Tennis weer actief zal worden, waarvoor dan ook een 
Instellingsbesluit zal moeten worden genomen. 
*Nationale Sportweek 2016: 
Wicher stelt dat het bestuur in 2016 de Nationale Sportweek weer wilde organiseren, maar 
dan wel op een betere wijze dan in de meest recente edities het geval was. Om dat goed te 
kunnen organiseren heeft het bestuur oriënterend gesproken met een Evenementenbureau. 
Ondanks de veelbelovende plannen bleek al snel dat het minimaal benodigde basisbedrag 
(€ 7000) veel hoger was dan hetgeen wij maximaal via de begroting beschikbaar hadden (€ 
4000). Het bestuur vond het daarom niet verantwoord om hiermee voor dit jaar verder te 
gaan. Aangezien het bestuur het toch heel belangrijk vindt, dat er ook in Delft het nodige 
tijdens de Nationale Sportweek wordt georganiseerd, geeft de voorzitter aan een werkgroep 
in het leven te willen roepen die mee gaat denken en organiseren inzake een hoogwaardig 
evenement tijdens de Nationale Sportweek in 2017 en daarna. Na deze vergadering kan 
men zich hiervoor aanmelden bij het bestuur. 
*Nieuwe sportspelden: 
Wicher zegt dat al eerder het aangepaste huldigingsbeleid is vastgesteld en dat daarom via 
het bestuur – in overleg met de gemeente – nieuwe gemeentelijke sportspelden (in goud, 
zilver en brons) zijn ontworpen. Het ontwerp is inmiddels goed gekeurd, we zitten nu in de 
fase van de productie. Het is de bedoeling om vanaf begin 2017 de nieuwe gemeentelijke 
sportspelden uit te gaan reiken. 
*Nieuwjaarsreceptie 2017: 
Begin januari a.s. zal het bestuur mogelijk in samenwerking met Stadsradio Delft weer een 
Nieuwjaarsreceptie organiseren. De datum en locatie zal nog bekend worden gemaakt.  
*Cursussen/Themabijeenkomsten: 
Omdat het bestuur het van belang vindt dat onze leden over meer kennis beschikken en dat  
met elkaar kunnen delen, is in de afgelopen maanden een aantal cursussen en 
Themabijeenkomsten georganiseerd, t.w.: 
- ‘Belonen in de sport’ (29 feb 2016), waarbij aan de orde is geweest de (veranderde) wet- en 
regelgeving rondom vrijwilligersvergoedingen, fiscale grenzen en werkgeverschap; 
- ‘Financieel management sportclubs’ (4 en 11 april 2016), een cursus financieel 
management voor vrijwilligersorganisaties; 
- Themabijeenkomst betreffende de veranderingen in de horeca (23 mei 2016); 
- Themabijeenkomst ‘Alcoholbeleid bij sportclubs’, met name Nix18 (19 sep 2016); 
- Themabijeenkomst over keuringen / kunstgrasvelden met rubber korrels (14 nov 2016); 
- Cursus ‘Bestuur en Management’ (23 en 30 nov 2016). 
De deelname aan genoemde bijeenkomsten was goed, hetgeen er op wijst dat er kennelijk 
behoefte is aan dergelijke activiteiten, waar we dus ook in 2017 mee door gaan, aldus de 
voorzitter. 



 

3 

 

*Delft op Zondag: 
Wicher geeft een overzicht van de onderwerpen die gedurende dit jaar in onze eigen rubriek 
‘Sport en Meer’ in het veelgelezen huis-aan-huis-blad Delft op Zondag hebben gestaan. Er 
zijn in 2016 tot op heden 3 edities verschenen, de 4e editie komt in december a.s. Apart 
hebben is er in de pers – Delft op Zondag, maar ook in het AD en de Delftse Post – artikelen 
gestaan over de betrokkenheid bij en de visie van het Sportraadbestuur op de gemeentelijke 
bezuinigingen in de sport in Delft en ook over het alcoholbeleid. 
*Stadsradio Delft 
De voorzitter wijst vervolgens op de maandelijkse rechtstreekse uitzending van het Sportcafé 
op Stadsradio Delft, steeds op de laatste dinsdag van de maand. 
*Meet & Greet: 
De nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, heeft in het kader van haar  
kennismakingstraject met de burgers van Delft ook de vertegenwoordigers van alle 
sportclubs uitgenodigd voor een Meet & Greet bijeenkomst. Op 24 oktober jl. waren de 
buitensporten aan de beurt, op 6 december a.s. ontmoeten de binnensporters de nieuwe 
burgemeester. 
 
De voorzitter geeft vervolgens aan de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen cq 
opmerkingen te maken over zijn mededelingen, dan wel passend hierbij. 
Allereerst wil Wicher in dit kader echter aandacht besteden aan de door Leen vd Hooff 
(Excelsior) per email dd 17 november jl. gestelde vragen over twee onderwerpen: 
1. Stand van zaken m.b.t. de huurcontracten en tarieven na 1-1-2018 
De contracten zijn voor verenigingen verlengd met 1 jaar op basis van dezelfde voorwaarden 
tot 31-12-2017. In 2017 gaat de gemeente met de verenigingen onderhandelen over de 
nieuwe voorwaarden. Een groot aantal verenigingen zal eind mei zijn begroting voor het 
nieuwe seizoen moeten opstellen. Is er gerede kans dat er begin 2017 hier duidelijkheid 
hierover is. Wat is de rol van de Sportraad hierin? 
2. Beschikbare zaalruimte sporthallen 
De gemeente Delft is bezig een oplossing te vinden voor de vereniging DAS. Nu heb ik 
(Leen vd Hooff) het sterke vermoeden, en ook gerede aanwijzingen, dat dit ten koste gaat 
van de beschikbare uren van andere verenigingen in De Buitenhof. De capaciteit in de 
nieuwe hal in de Spoorzone is immers voor DAS onvoldoende, Gebleken is ook dat scholen 
steeds minder verhuren aan de sportclubs en dat verenigingen steeds meer locaties buiten 
Delft moeten gaan zoeken. Komt er elders in Delft nog meer ruimte beschikbaar? 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur deze onderwerpen (wederom) aan de orde zal 
brengen tijdens ons reguliere kwartaaloverleg met de gemeente, de eerstvolgende keer is op 
maandagmiddag 12 december a.s. 
 
Ad Laene (Sectie Zwemmen) vraagt wat de stand van zaken is betreffende de privatisering 
van zwembad Kerkpolder. Hij geeft aan dat de informatie uit de krant gehaald moet worden 
en dat dit niet prettig is. Kan de Sectie Zwemmen en de zwemclubs sneller geïnformeerd 
worden? 
Wicher zegt dat in het reguliere overleg met de gemeente dit onderwerp steeds geagendeerd 
is en wordt. De resterende problemen met het personeel van het zwembad zijn echter geen 
zaak van de Sportraad, niet van de Sectie Zwemmen en niet van de zwemclubs. Dit is 
personeelsbeleid en dus een zaak tussen de gemeente en het personeel. Maar de actuele 
stand van zaken rondom de privatisering van zwembad Kerkpolder komt zonder twijfel aan 
de orde tijdens het overleg op 12 december a.s. 
 
4. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 18 april 2016 
Wicher meldt van de heden afwezige Marianne Neve (BRC de Buitenhof) vooraf een aantal 
opmerkingen voor behandeling bij dit agendapunt heeft ontvangen. 
pag. 1 (overige aanwezigen) 
-Djurre Tacomp (BRC De Buitenhof) moet zijn: Djurre Tacoma (BRC De Buitenhof)  
-Hans Krunze (TV GPD) moet zijn: Hans Kruse (BRC De Buitenhof) 
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Deze correcties worden overgenomen. 
pag. 5 (14. Rondvraag) *Badminton 
De voorzitter leest een tekstvoorstel voor, dat Marianne Neve (BRC De Buitenhof) heeft 
ingediend ter vervanging cq aanvulling van hetgeen er nu staat. 
Na voorlezing zijn er diverse mensen in de zaal (inclusief enige bestuursleden), die ook op 
de ALV van 18 april jl. aanwezig waren, die allen verklaren dat het gedane uitgebreide 
tekstvoorstel niet in overeenstemming is met de werkelijke inbreng gedurende die avond en 
dat hetgeen er nu in de notulen staat ongewijzigd kan blijven staan. Op dit punt blijft de tekst 
dus ongewijzigd. 
*De notulen worden met inachtneming van het voorgaande en onder dankzegging aan de 
notulist, Conny van der Lande, vastgesteld. 
 
5. Vaststelling verslag BALV d.d. 22 augustus 2016 
Blz. 4: Punt 4: Pieter Kunz (Concordia) zegt dat de gemeente overleg heeft gevoerd met 
Concordia en dat de uitkomst is dat Concordia in 2017 het onderhoud van de gemeente 
overneemt zodat het golf doorgang kan blijven vinden bij Concordia. 
Blz. 5: Dik Schreuders (DHC / Sectie Voetbal) vraagt naar de stand van zaken met 
betrekking tot het aangekondigde gemeentelijke investeringsprogramma. 
Wicher zegt dit onderwerp mee te nemen naar het overleg met de gemeente.  
Blz. 5: reactie wethouder Raimond De Prez: Aangegeven wordt daar dat het overdragen van 
de Sporthal Brasserskade aan de clubs een te groot risico zou zijn. Edward Jongkind (TTV 
Phoenix) zegt dat hij meer gegevens over de exploitatie had willen zien om dit te kunnen 
beoordelen. 
De notulen worden onder dankzegging aan Conny van der Lande vastgesteld. 
 
6. Vaststelling contributie en begroting 2017 
Guus (penningmeester) geeft aan, dat we als Sportraad een positief saldo hebben (het eigen 
vermogen wordt niet aangetast) en dat het bestuur daarom voorstelt de contributie te 
verlagen van 21 cent naar 10 cent per lid van een vereniging.  
Paul de Bree (DHL) merkt op dat bij agendapunt 3 is aangegeven dat het organiseren van de 
Nationale Sportweek boven het budget uitkwam en dat het daarom niet mogelijk was om in 
Delft gedurende de afgelopen Nationale Sportweek een evenement te organiseren. 
Misschien is het mogelijk om hier dan in de toekomst meer geld voor beschikbaar te stellen, 
aangezien er kennelijk toch voldoende geld beschikbaar is. 
Guus antwoordt dat de Nationale Sportweek betaald moet worden uit de subsidie die de 
Sportraad van de gemeente ontvangt en daar moet meer uit worden gefinancierd, bovendien 
zit hier een maximum aan. 
Wicher zegt dat de opmerking van Paul de Bree in het bestuur nog eens bezien zal worden, 
mogelijk is er naast financiering uit genoemde gemeentelijke subsidie ook nog uit eigen 
middelen dan wel uit sponsoring iets mogelijk. 
 
Ad Laene (Sectie Zwemmen) vraagt hoe de begrotingscijfers tot stand zijn gekomen. Is het 
mogelijk om naast de kolom ‘begroting’ voortaan ook een kolom ‘realisatie’ op te nemen? 
Guus antwoordt dat hij deze suggestie over zal nemen. 
 
Geert Engels (Sectie Zwemmen) geeft aan dat de Sectie Zwemmen een klein bedrag te kort 
komt om de jaarlijkse schoolzwemwedstrijden in leven te houden. Kan de Sportraad het 
schoolzwemmen sponsoren? 
Guus merkt op dat voor dit doel subsidie bij de gemeente aangevraagd kan en moet worden. 
Dat is ook gebeurd, maar de gemeente heeft het verzoek met motiverende redenen 
afgewezen. Dit staat los van de vraag of de Sportraad verenigingen zou moeten sponsoren. 
Daar is de Sportraad echter niet voor. Sportverenigingen moeten dit – individueel of samen 
met een aantal andere sportclubs – zelf regelen. Leen v.d. Hooff (Excelsior) geeft op basis 
van eigen ervaring aan dat er ook subsidie gevraagd kan worden bij onder meer de Stichting 
Het Meisjeshuis.  
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De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen en/of opmerkingen zijn over dit 
agendapunt. Hij brengt vervolgens het gedane bestuursvoorstel in stemming. 
Bestuursvoorstel: De jaarlijkse contributie voor de leden (sportclubs) te verlagen van 21 cent 
naar 10 cent per individueel lid van een vereniging. 
Stemming met handopsteken (een stem per aanwezige lid-vereniging): 
Tegen: 2 stemmen - Onthouding: 3 stemmen - Voor: de overige aanwezigen. 
De voorzitter concludeert dat het voorstel met grote meerderheid is aangenomen. De 
contributie wordt hiermee vastgesteld op 10 cent per individueel lid.  
 
De voorzitter gaat om 21.25 uur over tot een korte pauze. 
 
7. JOGG presentatie door Marcella Deters regisseur JOGG Delft. 
Voor dit agendapunt zijn aanwezig Marcella Deters (Regisseur JOGG Delft), Lex  Dofferhof 
(Adviseur van Gezonde Sportkantine, Team Fit) en Bruun van der Steuijt (gemeente Delft). 
 
De voorzitter heet hen om 21.40 uur welkom en geeft het woord aan Marcella Deters voor 
haar presentatie, getiteld ‘Samen voor een Gezonde Omgeving’. 
Deters legt uit wat het doel is van JOGG (‘Jongeren op gezond gewicht’), namelijk dat meer 
kinderen gaan bewegen en sporten met als gevolg dat zij zich beter en gezonder voelen, 
zodat zij kunnen opgroeien als gezonde volwassenen die kunnen blijven meedoen in de 
samenleving. Vervolgens noemt ze een aantal concrete JOGG-doelen, te weten: 
- De bekendheid en kennis vergroten van de verschillende sporten en deze onder kinderen 
te verspreiden. 
- Het tweemaal per dag 30 minuten bewegen, water te drinken, gezond te ontbijten, gezond 
te eten en te leven in een gezonde omgeving. 
- Het JOGG legt de focus op de doelgroep 4-12 jarigen en op ouders/opvoeders. 
- Een gezonde leefstijl te stimuleren. 
Hoe wil het JOGG in Delft de doelgroepen bereiken: 
- Via scholen 
- Via sportverenigingen 
- Samenwerken met andere partijen (zoals scholen, BSC, bewonersverenigingen, 
maatschappelijke partners, ondernemers). 
Marcella vraagt of de aanwezigen de eventuele vragen of opmerkingen op een “geeltje” 
willen zetten die dan worden opgehaald; ze zal hier dan nog op terug komen. 
 
Bruun van der Steuijt (Gemeente Delft, ook betrokken bij JOGG) vertelt vervolgens over de 
stellingen van het JOGG: 
1: Inspanningen voor gezonde leefstijl leveren de verenigingen niets op. 
2: Vrijwilligers binnen de verenigingen hebben het te druk om extra inspanning te leveren op 
gezonde leefstijl. 
 
Lex Dofferman (adviseur Gezonde Sportkantine Delft) vertelt wat de Gezonde Sportkantine 
kan betekenen voor de sportverenigingen. Een aantal verenigingen is al begonnen om ook 
gezonde etenswaren aan te bieden. 
 
De voorzitter vraagt de zaal om vragen en opmerkingen. 
 
Ron de Goeij (Rugby Club Delft) geeft aan dat de rugbyclub veel jongens en meisjes nodig 
heeft voor de toekomst. Hij heeft aan scholen een kennismakingsbericht gestuurd om 
kinderen van scholen kennis te laten maken met rugby.  
 
Paul de Bree (DHL) zegt dat veel verenigingen tegen de eigen beperkingen aanlopen.  
Bruun geeft een voorbeeld van het laagdrempelig instappen bij de vierdaagse. Deelnemers 
hadden 5 kilometer gewandeld en na afloop hiervan waren de deelnemers ook nog bereid 
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een sprintje te maken. Het gaat om het bewegen. Er wordt gewerkt aan het maken van een 
match van kinderen die nergens heen gaan met hun ouders. 
 
Dik Schreuders (DHC / Sectie Voetbal) vraagt hoe het met de Buurtsportcoach staat. Als 
sportclub hoor je, zie je en merk je nauwelijks iets van de diverse Buurtsportcoaches. De 
bedoeling was toch juist dat die voor de verbinding vanuit de school met de sportclubs 
zouden moeten zorgen. 
Marcella antwoordt dat de Buurtsportcoach in dit kader geen rol speelt. 
 
Wicher zegt dat door het Sportraadbestuur aan de wethouder gevraagd is om weer een 
Sportnota op te stellen. Het JOGG en ook de Gezonde Sportkantine moeten hierin worden 
behandeld als zijnde de relatie tussen sport en gezondheid. 
 
Wicher bedankt vervolgens Marcella, Bruun en Lex voor hun inbreng tijdens deze ALV. 
 
8. Rondvraag   
Om 22.25 uur gaat de voorzitter over tot dit afrondende agendapunt. 
 
Ron de Goeij (Rugby Club Delft) wil graag informatie betreffen zijn vereniging delen en 
eventueel in overleg gaan. Hij geeft aan dat crowdfunding als financieringsmogelijkheid 
onderwerp van gesprek zou kunnen zijn. Ook geeft hij aan dat de Rabobank verenigingen 
financieel wil helpen met aantoonbare burgerinitiatieven. 
Wicher antwoordt aan dat het bestuur crowdfunding al als mogelijkheid voor een 
Themabijeenkomst of iets dergelijks heeft genoteerd. Ook noemt hij de financiële 
ondersteuning die door een andere bank, de ING, aan sportclubs wordt geboden, uiteraard 
onder bepaalde voorwaarden. 
 
9. Sluiting 
Wicher geeft aan dat de Voorjaars-ALV gehouden zal worden op maandag 24 april 2017.  
 
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en bedankt DVC voor de geboden 
gastvrijheid. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.  
 
 
 


