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Verslag ALV – Sportraad van Delft – Locatie ‘de Schaapskooi’ 

maandag 21 september 2020  

 

Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft 

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

Bronmeijer, Peter Grootscholten, Marina La Vos (bestuursleden) 

 

Overige aanwezigen: 

Nwanko Hogervorst (Ariston ’80), Julian Visser (Ariston ’80), Marius Schwartz (AV de 

Koplopers), Jolanda Hoogvliet (Bouldercentrum Delfts Bleau), Peter van Mulbregt (Budo 

Gouweleeuw), Pieter Kunz (Concordia), Patrick Luiten (DHC), Robert Overgaag (DHL), 

Leen vd Hooff (Excelsior), Paul Koogje (Midi), O.Winkels (RC Delft), Pieter van Veen 

(Vitesse Delft; voorzitter Sectie Voetbal), Danny de Lee (Wippolder), Victor Brouwer (--), 

Harjo Schuurman (D66 Gemeenteraadslid), Patrick Adriaanse (Gemeente Delft), Paula 

Boom (Gemeente Delft), Jos Brouwer (Gemeente Delft), Roel van Dorsten (Sportraad 

fotograaf), Frank Engering (nieuw bestuurslid SvD) en Dik Schreuders (DHC; secretaris 

Sectie Voetbal; notulist) 

 

Genodigden: 

Karin Schrederhof (Gemeente Delft), Sean van Domburg (Haaglanden Beweegt) 

 

Notulist: 

Dik Schreuders 

 

Afwezigen met bericht van verhindering: 

Joost van Baarle (Delftse Watervrienden), Henk den Boer (DBC), Paul de Bree (DHL), 

Geert Engels (oud-voorzitter Sportraad), Andre Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), 

Rien Herwijnen (GPD), Ivy Kahlmann (Beweegcoach / VTV), Wim Plomp (Redeoss), Cees 

van Velzen (bestuurslid Sportraad), Proteus – Eretes. 

 

Afwezigen zonder bericht van verhindering: 

Dennis Geurts (bestuurslid Sportraad) 

 

1. Opening 

Om 20.03 uur opent voorzitter Wicher Schreuders de vergadering. Een heet speciaal 

welkom wethouder Sportzaken Karin Schrederhof en de gemeenteambtenaren Paula 

Boom en Jos Brouwer. 

De voorzitter wijst op de per email dd. 7 september jl. verzonden uitnodiging en agenda, 

alsmede de nodige bijbehorende bijlagen. Hij verwijst naar de aanwezige presentielijst en 

veronderstelt dat alle aanwezigen die getekend hebben of dat alsnog willen doen. 

De voorzitter meldt, dat het Sportraad-bestuur in verband met de aanhoudend 

noodzakelijke Corona-maatregelen heeft moeten besluiten om de Voorjaars-ALV van april 

jl. met vele maanden uit te stellen. Bovendien hebben we recent voor een andere locatie 

moeten kiezen. Het is dus niet onze vaste locatie DVC, maar de locatie van ‘partycentrum 

de Schaapskooi’ van zijn zeer goed bekende Andy van Leeuwen. Vanwege de 

vrijdagavond jl. afgekondigde verscherpte Corona-regels is het maximum voor de 

bijeenkomst van hedenavond gesteld op 50 aanwezigen. Gezien de aantallen aanwezigen 

op de ALV’s van de afgelopen vijf jaar was vooraf de verwachting, dat we dat aantal net 

niet zouden gaan halen; als we wel op 50 zouden zijn gekomen, dan moeten we helaas 
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de deur sluiten. Dit is vandaag nog in een aanvullende email rond gestuurd. Wij meenden 

dat hernieuwd uitstel van de vergadering ongewenst is. Echter, de voorzitter constateert 

nu een zeer teleurstellend lage opkomst van in totaal circa 25 aanwezigen, waarvan 

slecht de helft als vertegenwoordigers van een sportclub, zijnde onze leden. De overige 

aanwezigen zijn hier uit een andere hoedanigheid. Kennelijk is men erg angstig voor 

Corona, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. 

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

afgelopen half jaar zijn ontvallen. 

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter meldt, dat we vanavond een iets afwijkende agendavolgorde hebben: 

vanwege een drietal vertrekkende bestuursleden komt de Bestuursverkiezing deze keer 

helemaal aan het einde van de vergadering, dus zelfs nog na de Rondvraag. Dit betekent 

tevens dat ik tot en met dat moment uw dienstdoende voorzitter zal zijn. 

Er wordt als extra Agendapunt tussengevoegd punt 9A: een voorstel van Pieter Kunz 

over een gezamenlijke Corona-aanpak in de Delftse sportsector. Dat krijgt een plek na 

punt 9 en voor punt 10. 

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

wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen bestuur 

Voorzitter Wicher Schreuders meldt enige afmeldingen (zie hierboven). 

 

Vervolgens doet de voorzitter een aantal mededelingen: 

-Er is wederom heel uitgebreid verslag gedaan over al onze activiteiten in 2019, 

doorlopend in 2020, in het onder Agendapunt 5 te behandelen Jaarverslag. 

-We zijn bezig geweest om het Bestuur op peil te houden, wetende dat er vanavond een 

aantal mutaties zouden gaan optreden. Zie Agendapunt 13. 

-Na eerdere bemoeienis van het Sportraadbestuur met de ‘Visie Sport en Bewegen 2017-

2025’, de ‘Investeringsagenda Sportaccommodaties’ en het ‘Uitvoeringsplan Sport en 

Bewegen 2018-2025’ hebben de meest recente maanden zich geconcentreerd op het tot 

stand komen en de ondertekening van het Delfts Sportakkoord, dat minimaal voor de 

jaren 2020 en 2021 geldig is en van rijkswege financiering ontvangt. Wij als 

Sportraadbestuur hebben reeds bij de wethouder gevraagd om aandacht te geven aan de 

continuïteit, zeker als dit een succesvol project wordt. 

In het kader van de genoemde Uitvoeringsplan en het Sportakkoord, hebben we nu actief 

drie Werkgroepen: 1) Vitaliseren sportverenigingen; 2) Sportstimulering- en innovatie; 

3) Sport in het Sociaal Domein. 

 

De Sportraad is zoals altijd regelmatig in de pers geweest: 

- met name op de regelmatige eigen pagina Sport en Meer in Delft op Zondag 

(DoZ); daarnaast ook regelmatig ‘losse’ publicaties in DoZ, de Delftse Post en in het 

Algemeen Dagblad; 

- maandelijkse uitzendingen van het Sportcafé op Stadsradio Delft, op de laatste 

dinsdag van de maand; we hebben bovendien een doorlopende professionele 

commercial op Stadsradio Delft waarin aandacht wordt besteed aan de Sportraad 

Delft. 
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De voorzitter memoreert vervolgens dat op vrijdagmiddag/avond 13 december jl. (2019) 

het 3e Delftse Sportcongres plaats vond.  Deze keer met als thema ‘Sport en 

Gezondheid’. De locatie en de inhoud van de bijdragen en van de discussie was meer dan 

OK. De mensen die er wel waren, dat was heel goed. Maar helaas: er waren toch echt 

veel te weinig mensen, met name juist die mensen ontbraken waar het eigenlijk voor 

bedoeld is: de vertegenwoordigers / bestuurders van onze leden, de Delftse sportclubs. 

Het volgende Delftse Sportcongres is over de jaarwisseling heen getild, mede vanwege 

de nog voortdurende Corona-crisis. Dit betekent dat waarschijnlijk ergens in voorjaar 

2021 een volgend Sportcongres plaats zal vinden. En dan uiteraard over een actueel en 

aansprekend thema. De organisatie ligt uiteraard bij het dan fungerende 

Sportraadbestuur. 

 

Met het nu vanavond behandelen van de Begroting 2021 (Agendapunt 9) nemen we 

alvast de Agenda voor de traditioneel pas in november plaats vindende Najaars-ALV mee. 

De al eerder voor 23 november a.s. geplande Najaars-ALV is hiermee niet langer strikt 

noodzakelijk. Dat zou wat al te dicht op deze huidige ALV zitten, maar ook weten we niet 

zeker of dat dan vanwege de Corona-ontwikkelingen wel mogelijk zal zijn. 

 

We hebben in de afgelopen maanden met de Gemeente, met clubs, met de nationale 

sportbonden (met name de KNVB), met de mensen van Sportfondsen, ook regelmatig de 

diverse problemen rondom de Corona-crisis bespreken, dan wel per email over 

gecorrespondeerd. Zie hiervoor ook Agendapunt 9A. 

 

We hebben als Sportraadbestuur ieder kwartaal eerst een overleg met de gemeentelijke 

sportambtenaren (AO) en daarna een overleg met de wethouder erbij (BO). Ook daarbij 

komen tal van relevante zaken aan de orde. 

Daarnaast zijn we als bestuursleden ook nog diverse andere werkgroepen, overleggen, 

commissies, waar we in mee doen….. 

 

We zijn als Sportraadbestuur met tal van onderwerpen bezig geweest. Een aantal 

daarvan komen hier vanavond nog voorbij. En als u nog nadere vragen heeft, dan horen 

we het wel. 

 

4. Vaststelling Verslag ALV dd. 18 november 2019 

De voorzitter, Wicher Schreuders, stelt het verlag van de vorige ALV aan de orde, zowel 

tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, 

zodat men unaniem akkoord gaat met dit verslag, hetgeen daarmee dan ongewijzigd is 

vastgesteld. 

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

deze ALV weer zal maken. 

 

5. Jaarverslag 2019 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende het Jaarverslag 2019, waarmee dit is 

goed gekeurd en vastgesteld. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan secretaris Guus 

Heemskerk voor de inhoud van het Jaarverslag en aan Roel van Dorsten voor de er in 

geplaatste foto’s en de grafische vormgeving van het geheel. 

 

6. Jaarrekening 2019 
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De voorzitter geeft bij dit Agendapunt het woord aan penningmeester Guus Heemskerk, 

die verwijst naar de stukken, Hij heeft hier verder op zich niets op toe te lichten en/of 

aan toe te voegen. 

Winkels (RC Delft) wijst op het Eigen Vermogen van 46.000 euro. Hij vraagt zich af of en 

hoe een vereniging hier aanspraak op kan maken. 

De penningmeester antwoordt dat deze of een soortgelijke vraag om de paar jaar terug 

komt. Wij als Sportraad-bestuur zijn altijd op zoek naar nuttige bestedingen van het 

beschikbare geld, waarbij goede en brede voorstellen vanuit de leden (zijnde de 

sportclubs) zeer welkom zijn. Helaas ontvangen we dergelijke voorstellen niet of 

nauwelijks. Maar mede hierom hebben we een aantal jaren gelden de mogelijkheid 

ingesteld om een APS-project bij ons in te dienen en daar subsidie voor te krijgen. Ook 

hiervoor krijgen we nauwelijks aanvragen, die aan de voorwaarden voldoen. 

De voorzitter merkt op, dat wij als Sportraad-bestuur in de meest recente jaren bewust 

al iets interen op ons Eigen Vermogen. Het gaat er uiteindelijk niet om dat we geld 

sparen, maar dat we er iets mee doen ten nutte van de sportclubs in Delft. De voorzitter 

zegt opnieuw voorstellen voor goede plannen voor bestedingen met belangstelling 

tegemoet te zien. 

Verder zijn er geen vragen en/of opmerkingen betreffende de Jaarrekening en daarmee 

is dit – onder voorbehoud van het zo dadelijk volgende agendapunt 7 (verslag 

Kascommissie) – hiermee vastgesteld. 

 

7. Verslag van de Kascommissie m.b.t. de Jaarrekening 2019 

De Kascommissie bestond in deze periode uit: Victor Brouwer, Peter van Mulbregt, Cathy 

Wolbers. Het verslag van de Kascommissie is opgenomen in de Jaarrekening. Dit behoeft 

niet meer voorgelezen te worden, want dat heeft u zelf al kunnen lezen. 

De Kascommissie adviseert om decharge te verlenen aan het Bestuur voor het financieel 

beheer in het jaar 2019. 

De voorzitter vraagt of iemand vragen dan wel opmerkingen te maken heeft over dit 

verslag en/of genoemd advies. Dat blijkt niet het geval. Daarmee is dit verslag en de 

complete Jaarrekening goedgekeurd en vast gesteld. 

 

8. Verkiezing Kascommissie 

Uittredend volgens rooster is Victor Brouwer. Voorstel om in zijn plaats – de hedenavond 

niet aanwezige – Laurens van Campen (RV DDS) te benoemen als lid. De aanwezigen 

gaan hiermee akkoord. 

De overige twee leden van de Kascommissie – Peter van Mulbregt en Cathy Wolbers – 

blijven uiteraard aan en daarmee zijn het er weer drie 

De voorzitter bedankt Victor Brouwer voor zijn werkzaamheden in de Kascommissie in de 

afgelopen jaren. 

 

9. Vaststelling contributie en begroting 2021 

Het Bestuur stelt voor om, gezien de financiële stand van zaken, de jaarcontributie 

ongewijzigd vast te stellen op € 0,10 per lid. Dat is als zodanig ook verwerkt in onze 

Begroting voor 2021, die nu aan de orde komt. 

Penningmeester Guus Heemskerk heeft vooraf geen toelichting op de Begroting 2021. 

Dat blijkt ook niet nodig, want er zijn geen vragen en/of opmerkingen over. 

Dan is daarmee de Begroting 2021, inclusief de contributie, akkoord bevonden en vast 

gesteld. 
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9A. Voorstel over Corona-maatregelen 

Vrijdag jl. (18 september) bereikte ons een voorstel, ingediend door Pieter Kunz namens 

Concordia. Dit voorstel hebben we inmiddels aan u per email toegestuurd. Bovendien is 

het hier ter vergadering op papier verkrijgbaar. 

 

De voorzitter zegt, dat het Sportraad-bestuur de zorgen deelt, die uit dit voorstel naar 

voren komen. De gedachten achter dit voorstel, deels ook de inhoud van dit voorstel, 

komt overeen met de pogingen van de kant van het Sportraad-bestuur in de afgelopen 

maanden om in deze meer duidelijkheid, uitleg en deels ook uniformiteit in de Corona-

maatregelen in de sportsector in Delft te krijgen. Hiertoe hebben we als Sportraad-

bestuur de ambtenaren van de Gemeente Delft benaderd om gezamenlijk iets te 

ondernemen. Van Gemeentezijde werden we verwezen naar de landelijke sportbonden, 

terwijl pogingen van uw voorzitter (in zijn KNVB-functies) bij met name de KNVB juist 

weer werden terug verwezen naar de Gemeente, dan wel naar de NOCNSF-protocollen. 

Een kwestie van het kastje en de muur. Verzoeken om een gezamenlijke 

instructiebijeenkomst over de praktische uitwerking van de Corona-protocollen te 

organiseren strandden op een gebrek aan beschikbare menskracht; BOA’s en de GGD 

waren daar te druk voor. Kortom: wij als Sportraad-bestuur hebben in de afgelopen 

periode pogingen – in de lijn van het voorstel van Concordia – ondernomen, maar 

tevergeefs. Hopelijk leidt het nu – in aanwezigheid van de wethouder – wel tot een 

positief resultaat. 

 

Als Sportraad-bestuur nemen we het voorstel van Concordia grotendeels over, met 

vooralsnog enige voorbehouden die nadere bespreking verdienen: 

-een gelijkluidend protocol per sportpark is wellicht niet raadzaam; een gelijkluidend 

protocol per tak van sport lijkt logischer; 

-handhaving op naleving van de protocollen zal naast vrijwilligers niet zo zeer door BOA’s 

maar door in te huren ‘security’-mensen moeten worden gedaan, waarvoor dan financiële 

ondersteuning van gemeentezijde gewenst is; 

-de tijdsplanning (invoering 2e week oktober) is erg ambitieus, maar laten we dat 

proberen; 

-de slotalinea van het voorstel – reeds per direct alle bezoekende sporters/toeschouwers 

te vragen niet te komen etc. – dat lijkt ons ongewenst en niet-doenbaar: die sportende 

kinderen die met de auto door hun ouders worden gebracht naar een sportwedstrijd in 

Delft, die kan je niet buiten sluiten. 

 

De voorzitter geeft het woord eerst aan de indiener van dit voorstel, Pieter Kunz. 

Wetende dat het Sportraad-bestuur in deze richting dus al pogingen had ondernomen, 

maar ook dat het Sportraad-bestuur dit voorstel grotendeels over neemt. 

Bij dit voorstel hoort dan dat, als de aanwezigen en de wethouder akkoord gaan, dat een 

delegatie van het Sportaad-bestuur, met Pieter Kunz, hierover in overleg gaat met de 

gemeentelijke ambtenaren. 

De voorzitter stelt dat de genomen Corona-maatregelen en de opgestelde protocollen 

vooralsnog landelijk zijn. Die zullen nu nader vertaald en uitgewerkt moeten worden naar 

het niveau van de clubs. 

 

Pieter Kunz (Concordia) geeft vervolgens een toelichting op het door hem ingediende 

voorstel. Hij stelt dat binnen de sportsector het handhaven van de Corona-regels 
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nauwelijks te handhaven zijn. Het naleven van de opgestelde protocollen lukt niet of 

nauwelijks. Volgens hem is sluiting van de accommodatie haast onontkoombaar. Hij 

heeft contact gezocht met de TU over de daar genomen maatregelen en wat wel of niet 

mogelijk zou zijn. 

 

Leen vd Hooff (Excelsior) maakt bezwaar tegen het over een kam scheren van alle clubs 

en alle takken van sport. Bij sommige clubs lukt het niet, bij andere clubs wel. Het hangt 

mogelijk ook af van de grootte van de sportclub. 

 

Pieter Kunz (Concordia) erkent vervolgens, dat het mogelijk ook per tak van sport 

verschillend is. Hij wil dat de gemeentelijke protocollen worden geëvalueerd. En hij wil 

dat wordt gezocht naar de best mogelijke manier om de vrijwilligers bij de sportclubs te 

helpen. 

 

Wethouder Schrederhof stelt dat ze de oproep op zich steunt, maar onder de erkenning 

dat er verschillen per club en/of per tak van sport bestaan. Onder de afspraak dat alle 

clubs, in ieder geval voor die hier aanwezig zijn, er iets in zien en aan het idee op zich 

hun steun aan geven, wil de wethouder er verder naar gaan kijken. 

 

Winkels (RC Delft) zegt zich er niet zo maar aan te willen committeren. Hij wil het nog 

aanzien en kijken wat het nadere voorstel wordt, maar behoudt zich voor niet te 

tekenen. 

 

Pieter Kunz (Concordia) zegt dat hij ouders/bezoekers op zijn complex wil weigeren, 

alsmede ook het verkleden wil verbieden. 

 

Pieter van Veen (Vitesse Delft) stelt dat je niet een voor iedereen geldende maatregel 

kan afspraken. Het ene sportpark is anders dan het andere, sowieso in grootte en ook de 

onderlinge afstand tussen de clubs. Wellicht kunnen naaste buren op een sportpark met 

elkaar afspraken maken, maar geen geldende afspraken voor heel Delft. 

 

Patrick Luiten (DHC) merkt op, dat het niet-toelaten van bezoekers op jouw complex een 

enorme negatieve invloed zal hebben op de kantine-omzet. Dat kan bijna geen enkele 

sportclub zich permitteren. Dus als dat niet strikt noodzakelijk is, dan vooralsnog niet 

doen en ook niet vrijwillig, zonder financiële compensatie. 

 

Nadat voorgaande discussie nog een tijdje door gaat, stelt de voorzitter, Wicher 

Schreuders, dat er een wat verwarrende discussie is ontstaan over het voor en tegen van 

strengere en minder strenge regels, met de voor- en nadelen daarvan. Er is sprake van 

spraakverwarring. Maar er is ook duidelijk sprake van tegenstrijdige belangen. Hier 

komen we vanavond niet uit. Dat betekent dat we een vervolg in deze in handen moeten 

leggen bij de Gemeente, in samenspraak met het Sportraad-bestuur en daarmee de 

clubs, alsmede ook in overleg met de indiener van dit voorstel. Vervolgens zal er op de 

een of andere wijze een terugkoppeling naar de clubs moeten volgen. 

De voorzitter vraagt of men zich in deze werkwijze kan vinden. 

-RC Delft is tegen 

-Kratos onthoudt zich van stemming 

-de overige aanwezige clubs zijn voor 
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10. Wethouder Karin Schrederhof over het Delfts Sportakkoord 

De voorzitter geeft aan, dat we woensdag jl. (16/9) bij Ring Pass de 

ondertekeningsceremonie hebben gehad van het daarmee afgesloten Delfts 

Sportakkoord. Een aantal van jullie waren daarbij aanwezig: in de buitenlucht, in een 

heerlijk najaarszonnetje. We zijn in Delft gezamenlijk vrij lang bezig geweest met de 

totstandkoming van dit lokale Sportakkoord, de drie daarin onderscheiden Werkgroepen 

zijn inmiddels al een tijdje aan de gang (de een wat meer dan de ander), maar wat is het 

nu precies, wat willen we ermee, waar leidt het toe? 

We hebben aan de wethouder gevraagd of ze hier iets over wilde komen vertellen. En 

wellicht ook nog iets over een aantal andere actuele zaken, waaronder bijvoorbeeld de 

stand van zaken inzake de Investeringsagenda Sportaccommodaties, die een klein jaar 

geleden is vast gesteld. 

Het woord is aan de wethouder, Karin Schrederhof. 

 

Na de door de wethouder gegeven presentatie is er gelegenheid tot het stellen van 

vragen en/of het maken van opmerkingen. Daar blijkt echter geen behoefte aan. 

Kennelijk was de presentatie duidelijk genoeg. 

 

11. Stand van zaken Verenigingsondersteuning 

De voorzitter introduceert het volgende onderwerp, dat gaat over de actuele stand van 

zaken met betrekking tot de Verenigingsondersteuning. In het Delfts Sportakkoord staat 

vermeld: Aantal fte Combinatiefunctionarissen sport omhoog van 15,3 naar 19,69 fte – 

40% uit Rijksmiddelen, 60% gefinancierd door de Gemeente. Van die 19,69 fte zijn er nu 

circa 6 fte Verenigingsondersteuners. Er is een koppeling gemaakt van enerzijds de 

Verenigingsondersteuner(s) en anderzijds de sportclubs per Sportpark. Daar bestaat een 

lijst van. Samenwerking tussen de sportclubs is gewenst en nodig. Zowel intern per 

sportpark, als ook extern met de buitenwereld om dat sportpark heen, met de wijk/buurt 

er om heen. 

 

Namens Haaglanden Beweegt zou Liza Gerritse een presentatie komen geven over het 

onderwerp Verenigingsondersteuning. Zij wordt echter vervangen door Sean van 

Domburg, dus het woord is aan hem. 

 

Na de presentatie is er een beperkt aantal vragen en opmerkingen. 

 

12. Rondvraag 

De voorzitter inventariseert wie iets heeft voor de Rondvraag. Dat blijkt slechts 1 

persoon te zijn. 

 

Winkels (RC Delft) verwijst naar het verslag van de vorige ALV (dd. 18 nov 2019), waar 

bij de Rondvraag van die keer te lezen valt, dat de huurovereenkomsten nu al enige 

jaren steeds met slechts 1 jaar worden verlengd. Dat is ook afgelopen zomer (2020) 

weer gebeurd. Dat is voor clubs zeer vervelend, zoals ook op die vorige ALV al duidelijk is 

gemaakt. Daar zou op enig moment een einde aan moeten komen, het zou weer een 

meerjarige overeenkomst worden. Spreker vraag naar de vorderingen in deze. 

 

Patrick Adriaanse (Gemeente Delft) antwoordt dat het voorlopig bij 1 jaar blijft, maar hij 

kan de clubs wel verzekeren dat de Gemeente nooit plotseling een huurovereenkomst 

van een club zal opzeggen, al is het slechts een 1-jarige overeenkomst. 
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De voorzitter verwijst naar de eerder al aangevoerde argumenten en hetgeen ook in het 

vorige verslag is verwoord: om tot een nieuwe meerjarige huurovereenkomst te komen, 

is tussen het Sportraad-bestuur en de Gemeente een procedure afgesproken waarbij het 

Sportraad-bestuur – uiteraard namens de clubs - betrokken zal zijn. Die procedure zal 

tijd vergen, maar die moet eerst maar eens gestart worden en dat is nog niet het geval. 

Dus er moet dan toch snel iets gebeuren om te voorkomen dat er nog een reeks 1-jarige 

overeenkomsten nodig zijn. 

 

13. Verkiezing Bestuursleden 

De voorzitter meldt hetgeen via de Agenda al langer bekend is over de wijzigingen in de 

samenstelling van het Bestuur: 

Wicher Schreuders (voorzitter) is volgens rooster aftredend en is niet herkiesbaar i.v.m. 

maximale zittingsduur van 12 jaar. 

Martin Bronmeijer (lid) treedt tussentijds af. 

Dennis Geurts (lid) treedt tussentijds af. 

Marina La Vos (lid) stelt zich herbenoembaar. 

 

Het bestuur stelt voor aan de ALV voor om: 

-de huidige bestuursleden Peter L.A. Grootscholten en Cees van Velzen te benoemen als 

duo-voorzitter 

-Frank Engering te benoemen als bestuurslid 

 

De leden konden tot uiterlijk 14 september jl. tegenkandidaten voorstellen; dat is niet 

gebeurd en daarmee zijn de voorgestelde bestuurswijzigingen een voldongen feit. 

 

De vertrekkende voorzitter feliciteert bij deze: Peter Grootscholten en Cees van Velzen 

als zijnde de nieuwe voorzitters; Marina La Vos als aanblijvend bestuurslid; Frank 

Engering als nieuw bestuurslid. Met secretaris/penningmeester Guus Heemskerk is het 

Bestuur voor dit moment dan compleet. 

Maar eigenlijk is dat niet het geval: er blijven er na vanavond slechts 5 over. Er was en is 

behoefte aan meer bestuursleden. We hebben in de afgelopen maanden met nog een 

kandidaat contact gehad, hetgeen nog niet heeft geleid tot een mogelijke toetreding, 

maar dat kan in de komende maanden alsnog leiden tot kandidaatstelling bij de volgende 

ALV. Indien iemand zich kandidaat wil stellen, of mogelijk anderen wil voordragen, dan 

moet men zich bij mijn opvolgers melden. 

 

Wicher Schreuders houdt hierna een uitgebreide Afscheidsspeech, waarbij hij zijn 

persoonlijke geschiedenis, maar ook die van de Sport door wandelt. Met hoogte- en 

dieptepunten. Vanaf zijn allereerste toetreden tot het DHC-bestuur in 1983 heeft hij 

vrijwel alle vergaderingen van de Sportraad bijgewoond, dus dat is inmiddels nu 

gedurende 37 jaar. De speech bevat ook informatie die alleen binnenskamers en bij de 

insiders bekend was. Wicher bedankt al degenen met wie hij op welke manier dan ook 

heeft samen gewerkt, de diverse ambtenaren en politici bij de Gemeente Delft, de 

vertegenwoordigers van de Delftse sportclubs, de mensen binnen en buiten het 

Sportraad-bestuur, maar hij noemt met name zijn trouwe rechterhand, eerst bij de 

Sectie Voetbal en nu in het Sportraad-bestuur, zijnde Guus Heemskerk. 

Spreker laat het oordeel over wat er onder zijn (vice)voorzitterschap tot stand is 

gekomen graag over aan anderen. Hij zelf verwijst in ieder geval naar de diverse 
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Gemeentelijke nota’s die – met enige druk en in samenspraak – zijn geproduceerd, met 

name de Sportnota en daaruit voortkomend de Investeringsagenda en het 

Uitvoeringsplan. 

Wicher herhaalt hetgeen hij in recente Bestuursvergaderingen van de Sportraad al heeft 

gemeld: hij heeft het stellige voornemen om na vanavond niet meer op de Sportraad-

ALV ’s te verschijnen. Hij wil immers zijn opvolgers niet in de weg zitten en lopen. Als hij 

wel zou komen, dan zal het hem heel zeker niet lukken om zich stilletjes op de 

achtergrond te houden en zich nergens mee te bemoeien. Dus Wicher stelt, dat 

gewoonweg niet meer moet komen op de ALV ’s. Er komt in de toekomst vast nog wel 

weer een Delfts Sportcongres, dan wel diverse Themabijeenkomsten, er zijn een aantal 

Sportakkoord Werkgroepen (in het kader van de Uitvoeringsnota / Sportakkoord) actief. 

We komen elkaar wel weer ergens tegen. 

Wicher besluit zijn speech en dit Agendapunt door iedereen nogmaals te bedanken, 

alsmede door iedereen veel gezondheid, geluk en sportiviteit te wensen. 

 

14 Aandacht voor het vertrek van drie bestuursleden: Dennis Geurts, Marin 

Bronmeijer en Wicher Schreuders 

De aftredende voorzitter zegt hier niet van de houden, want dit onderdeel van deze ALV 

is hij  buiten gehouden. Hij komt alleen nog terug voor de sluiting van de vergadering. 

Vervolgens geeft hij het woord voor een van de twee aantredende duo-voorzitters, te 

weten Peter Grootscholten. 

Speeches door Wethouder Schrederhof voor Martin en voor Wicher. 

Onderscheidingen / bloemen / cadeautjes. 

 

15. Sluiting vergadering 

De vertrekkende voorzitter, Wicher Schreuders, bedankt nogmaals Andy van Leeuwen en 

zijn mensen van ‘de Schaapskooi’ voor de ontvangst, verzorging e.d.. Hij bedankt allen 

voor de aanwezigheid en inbreng. Vervolgens wenst hij het – deels nieuwe – 

Sportraadbestuur en met name het voorzittersduo veel succes en plezier in hun 

werkzaamheden. Hij bedankt allen voor het in hem gestelde vertrouwen in de afgelopen 

jaren. En ook in uw geduld met mij in een nog veel langere reeks van jaren. Wicher 

besluit: “Ik heb – in deze rol – meer dan genoeg gezegd. U zult – in ieder geval in deze 

rol – geen last meer van mij hebben.” 

Om ca. 22.15 uur wordt de vergadering gesloten. 

 

 

 

Dik Schreuders 

Wicher Schreuders 

30 augustus 2021 


