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Het jaarverslag 2020 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten 
van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waar-
over we in het bestuur en in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van gedachten 
wisselen en waarover besluitvorming plaatsvond. Door het coronavirus konden vele 
sportactiviteiten geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden. Het bijwonen van verga-
deringen en bijeenkomsten was fysiek door de corona maatregelen niet altijd mogelijk 
maar Teams-Viewer en Zoom bleken uiteindelijk goede alternatieven.   

Vergaderfrequentie 
In 2020 vergaderde het bestuur van de Sportraad van Delft tien maal en was er een  
Algemene Ledenvergadering op 21 september.   

Aantal leden 
Eind 2020 waren 86 sportverenigingen lid van de Sportraad van Delft. SCOOP zegde het 
lidmaatschap op en Kyokushin-Delft Karate, Buitensportvereniging Durf en Revolt Climbing 
meldden zich als lid aan. Volgens informatie van de lid-verenigingen bedraagt per 1 januari 
2020 het totale aantal leden van de aangesloten verenigingen 26.430. Dit is een ruime toe-
name van 4,50% t.o.v. het vorige kalenderjaar.

Samenstelling Bestuur 
Het bestuur van de Sportraad van Delft is per eind 2020 als volgt samengesteld:
Voorzitter:   Peter L.A. Grootscholten 
Voorzitter:   Cees van Velzen
Secretaris/Penningmeester: Guus Heemskerk
Lid:    Marina La Vos
Lid:    Frank Engering

In de ALV van 21 september jl. zijn 
Martin Bronmeijer, Dennis Geurts en  
Wicher Schreuders afgetreden als be-
stuurslid. Frank Engering werd in deze ver-
gadering benoemd als nieuw bestuurslid. 

Het bestuur van de Sportraad van Delft blijft 
ook de komende tijd op zoek naar twee à 
drie extra bestuurskandidaten.

Tijdens deze ALV ontving Martin  
Bronmeijer een zilveren sportspeld  
en Wicher Schreuders een  
gouden sportspeld uit handen van 
de wethouder Karin Schrederhof.  
 

•  Aftredend Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders ontving 
een Gouden Sportspeld voor zijn vele verdiensten in de 
Delftse sportwereld
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Visie Sportraad van Delft
De doelstelling van de Sportraad van Delft is het creëren en borgen van een veilig en plezierig 
sportklimaat in Delft. De Sportraad van Delft presenteert zich als een gedegen en represen-
tatieve vertegenwoordiger van alle sportbeoefenaren in welk verband dan ook door zich op te 
stellen als een adviserende en ondersteunende partij voor de bij de Sportraad aangesloten 
organisaties.

Portefeuille- en taakverdeling
De portefeuille- en taakverdeling voor alle bestuursleden zal in het komende jaar geüpgraded 
worden. Op dit moment zijn de volgende portefeuilles: voorzitter en secretaris & penning-
meester ingevuld.  

Organogram
Het bestuur van de Sportraad van Delft 
kent secties, clusters, commissies en 
werkgroepen. Deze onderdelen stel-
len we d.m.v. ‘een besluit van instelling’ 
in. We werken voortdurend aan een  
‘geactualiseerde bemensing’.
 
Informatie uitwisseling
Het afgelopen kalenderjaar verzond de 
secretaris 38 emailberichten via het Gmail account sportraad015@gmail.com naar alle lid-
verenigingen (dagelijks bestuur) en belangstellenden. Op de website www.sportraadvandelft.
nl plaatsen we regelmatig actuele artikelen en informatie, die voor iedereen toegankelijk is.
Dit kalenderjaar bracht de Sportraad dit jaar helaas slechts tweemaal de editie ‘Sport en Meer’ 
uit in de krant Delft op Zondag. Ons bestuur koopt hiertoe altijd een geheel eigen pagina in, 
waarvoor wij zelf diverse actuele artikelen schrijven over uiteenlopende onderwerpen en deze 
met foto’s plaatsen.  

Informatieve wervingsfolder en website
De Sportraad informatiefolder en website zullen in het loop van het jaar 2021 geactualiseerd 
worden.

Contributie Sportraad van Delft
Medio januari 2020 ontvingen de lid-verenigingen de factuur voor het lidmaatschap. 80% 
van de lid-verenigingen voldeed binnen 30 dagen het openstaande bedrag. Na een tweede  
herinnering voldeden alle lid-verenigingen eind april aan hun contributieverplichting.

Financieel verslag 2019 en begroting 2021
n de ALV van 21 september stemden de Kascommissie en de lid-verenigingen in met de  
jaarrekening 2019. Het negatieve saldo over het jaar 2019 bedroeg € 1.582,12. Doordat 
we niet het gehele toegekende bedrag van de gemeentelijke prestatiesubsidie besteedden,  
betaalden we een deel van het ontvangen bedrag terug aan de gemeente Delft.  

In de Kascommissie hebben per eind 2020 zitting Peter van Mulbregt (BUDO Gouweleeuw), 
Cathy Wolbers (d’ELFT) en Laurens van Campen (DDS). 
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De subsidie voor ondersteuning en het huldigingsbeleid in de voorgestelde begroting wijzigde 
qua bedrag niet. In de ALV van 21 september jl. stemden de lid-verenigingen in met de voor-
gestelde begroting 2021.

Aanvraag 2e bankrekeningnummer t.b.v. Sectie zwemmen
Het Sportraadbestuur heeft in 2019 een 2e zakelijke bankrekeningnummer bij ING t.b.v.  
Sectie Zwemmen geopend. Het beheer is in handen van de penningmeester van de  
Sectie Zwemmen.

Aanvraag activiteiten / projecten subsidie (APS) 
Een aanvraag voor een activiteiten / project subsidie door Senior Biljart Club Delft en  
Rugby Club Delft zijn - i.v.m. het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en uitgangspunten 
– afgewezen. 

Activiteiten 
Evenals in 2019 hield de Sportraad van Delft zich in 2020 bezig met een breed scala aan 
activiteiten. De belangrijkste daarvan passeren hieronder - in willekeurige volgorde - kort de 
revue.

A. Onderhoud gemeente Delft
Vertegenwoordigers van het bestuur van de Sportraad voerden in het verslagjaar elk kwartaal 
een  overleg met een of meer ambtenaren van de gemeente Delft over de aan de orde zijnde 
relevante zaken. Sinds najaar 2018 is er ook een regelmatig overleg met de wethouder Karin 
Schrederhof. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:  
• Evaluatie 3e Delftse Sportcongres; 
• Omgevingswetgeving; 
• Bouwplannen “Kerkpolder”;
•  Lokaal Sportakkoord, opstellen akkoord, samenstelling stuurgroep, drie werkgroepen,         
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ondertekening en continuïteit na looptijd 2020 en 2021; 
• Verlenging gebruikersovereenkomst velden; 
• Problematiek aantal verenigingsondersteuners / buurtsportcoaches; 
• Actueel beheerplan velden; 
• Voortgang rapportage “Visie Sport en Bewegen”; 
•  Vervolg traject Investeringsagenda Sportaccommodaties (Skatevoorziening, Gebiedsvisie 

Kerkpolder en Brasserkade, Sportpark Biesland, Verplaatsing Honk en Softbalclub en loop-
routes); 

• Uitvoeringsplan Sport en Bewegen;  
• Problematiek gebrek aan sporthallen; 
• Enkele individuele verenigingen/secties; 
• Sport en Meer;  
• Vervanging zwembad Kerkpolder;
• Situatie SEH/Sportief besteed 
• Nationale Sportweek september 2020; 
• Sportparkmanagement; 
• Sportvoorziening op nieuwe bouwlocatie Schieoevers; 
• Voortgang sportlocatie Maria Duystlaan (zwembad en sporthal); 
•  Ambtelijk overleg met Haaglanden en omringende gemeente zoals Midden-Delfland,  

Rijswijk, Den Haag en Pijnacker-Nootdorp; 
• Inhuur binnensportverenigingen buiten Delft; 
• Gebruik Jeugdsportfonds en Volwassenenfonds 
•  Corona-maatregelen: uitvoering, voorlichting uitstel/kwijtschelding huur (zalen, velden, 

zwembaden); 
• Sloop Sporthal Brasserskade en daarna ?; 
• Bespreking kwartaaloverleg met Delft voor Elkaar; 
• Vervolg rapport Werkgroep Onderwijs en bewegen; 
• Werkgroep Gezond en welzijn; * TU en ROC Mondriaan; 
• Gedachtengang bestuur Sportraad van Delft over Missie en Visie. 

• Martin Bronmeijer nam afscheid als bestuurslid van de Sportraad en ontving een Zilveren Sportspeld.
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B. Lokaal (Delfts) Sportakkoord 
Vanuit het bestuur van de Sportraad van Delft nemen – in het kader van het Uitvoeringsplan 
Sport en Bewegen en Delfts Sportakkoord – steeds een of twee verschillende bestuursleden 
zitting in ieder van de werkgroepen: 
a)  Clubondersteuning & Vitalisering; 
b)  Sportontwikkeling & Innovatie; 
c)   Sport en Sociaal Domein. Cees van Velzen is lid van de Stuurgroep Delfts Sportakkoord 

waarin tevens zitting hebben GGD Haaglanden, Haaglanden Beweegt en de gemeente 
Delft. Het Sportraadbestuur heeft in een schrijven van 6 maart jl. opmerkingen ingebracht 
over het proces, inhoud en ondertekening van het concept Delfts Sportakkoord. Het col-
lege van burgemeester en wethouders van Delft heeft d.m.v. een schrijven van 17 maart 
jl. hier op gereageerd. Door het coronavirus heeft de ondertekening van het akkoord enige  
vertraging opgelopen. De ondertekening vond plaats op 16 september jl. bij Ring Pass 
Delft. De criteria en spelregels zijn door de Stuurgroep vastgesteld. 

  De Stuurgroep Delfts Sportakkoord heeft het bestuur van de Sportraad van Delft verzocht 
de uitbetaling van de prestatiesubsidie Delfts Sportakkoord voor haar rekening te willen 
nemen. De toekenning, opvolging en verantwoording van deze uitgaven zijn gelegen bij de 
Stuurgroep Delfts Sportakkoord. De penningmeester van de Sportraad van Delft fungeert 
alleen maar als bankinstelling. De drie werkgroepen zijn nu actief aan de slag gegaan en 
binnen de werkgroepen zijn sub werkgroepen samengesteld. 

C. Kwartaal overleg met “Delft voor Elkaar” 
Elk kwartaal is er overleg tussen bestuursleden van de Sportraad van Delft en Liza  
Gerritse (Delft voor Elkaar). De volgende onderwerpen stonden op de agenda: 
•  algemene informatie uitwisseling.
•  aankondigen van activiteiten zoals sportevenementen, organiseren van voorlichtings-

avonden/lezingen of cursussen voor sportbestuurders/vrijwilligers en sportimpuls.
•  Opzet Nieuwsbrief Verenigingsondersteuning & Sportraad en het signaleren van  

behoeften van verenigingen.

• Scheidend Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders en Sport-wethouder Karin Schrederhof zijn blij met het Delfts Sportakkoord. 
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D.  Onderhoud met verenigingen, Sportraad Rijswijk en Sportplatform Pijnacker- 
Nootdorp
Op verzoek van verscheidene lid-verenigingen werd een afvaardiging van het bestuur van de 
Sportraad van Delft uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud. Het bestuur van de Sport-
raad van Delft heeft het initiatief genomen voor een onderling regelmatig overleg met het 
bestuur van de Sportraad Rijswijk en Sportraad Pijnacker-Nootdorp. Tevens heeft er een  
onderhoud plaats gehad met de adviseur Lokale Sport NOC&NSF.

E. JOGG
Namens het bestuur van de Sportraad heeft Marina La Vos zitting in de Begeleidingsgroep 
van het JOGG. Cees van Velzen heeft zitting in de Stuurgroep JOGG.

F. Werkgroep Gezond en welzijn 
Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Guus Heemskerk zitting in deze werkgroep.  
Afgelopen jaar waren er een drietal bijeenkomsten gehouden, georganiseerd door Delft voor 
Elkaar. 

G. Werkgroep Regenbooggemeente LHBT
Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Martin Bronmeijer zitting in deze werkgroep.  
Afgelopen jaar zijn er een twee bijeenkomsten gehouden, georganiseerd door de gemeente 
Delft. 

H. Het 4e Delftse Sportcongres
Het Sportraadbestuur besloot het 4e Delftse Sportcongres uit te stellen en deze wederom te 
gaan houden in het jaar 2021.

I. Sprekers tijdens ALV 
Op de ALV van 21 september, welke gehouden werd in de “de Schaapskooi”, hield wethouder 
Karin Schrederhof een presentatie over het Lokaal Delfts Sportakkoord. Sean van Domburg 
(Haaglanden Beweegt) gaf een presentatie over de Verenigingsondersteuners. Daarnaast 
werd uitgebreid gesproken over het ingebrachte voorstel van dsv Concordia over de gevolgen 
van de corona maatregelen.

J. Secties
Bestuursleden van de Sportraad van Delft bezochten waar mogelijk regelmatig de  
vergaderingen van de actieve secties, zijnde (On)beperkt Sporten, Voetbal en Zwemmen. 
Zodra in de eerstkomende vergadering van de secties het jaarverslag en het financieel  
jaarverslag is goedgekeurd dan publiceren wij deze op de website van de Sportraad.

K. Nationale Sportweek in Delft
Door de corona maatregelen was het niet haalbaar dat er activiteiten in het kader van de Na-
tionale Sportweek gehouden konden worden. 

I. Bezoeken
Bestuursleden van de Sportraad van Delft bezochten of via Zoom/Teams-Viewer bijeen- 
komsten van de Delftse Uitdaging, Omgevingsvisie Delft 2040 en Lokale Sportraden  
Ontmoeting, georganiseerd door NOC&NSF.  
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M. Sportcafé
In samenwerking met de Stadsradio Delft verzorgden we het afgelopen jaar vijf maal een 
Sportcafé-uitzending in de studio van Stadsradio Delft, steeds op de laatste dinsdag van 
de maand. Door het coronavirus werden de drie laatste uitzendingen de gasten telefonisch  
geïnterviewd. 
Voor deze directe uitzendingen nodigt het bestuur van de Sportraad - in samenspraak met 
de sportredactie van Stadsradio Delft - vertegenwoordigers uit de Delftse sportwereld uit om 
in die uitzending over met name actuele sportonderwerpen te praten. Diverse leden van het 
bestuur van de Sportraad zijn bij die uitzendingen aanwezig en komen dan ook regelmatig aan 
het woord om over de activiteiten van de Sportraad te spreken. Guus Heemskerk of een ander 
lid van het Sportraadbestuur ontvangt de gasten in de studio. Marina La Vos zit – namens de 
Sportraad – in de PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan). 

Bestuursbeleid 2021
Het komende jaar wenst het bestuur specifiek haar aandacht te richten op de volgende  
aandachtsgebieden:
a. Het borgen van de continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling.
b. Het nader uitwerken van de missie, visie en doelstelling van de Sportraad van Delft 
c.  Het wederom organiseren van een inhoudelijk congres over sport, het 4e Delftse Sport-

congres.
d.  Het in samenwerking met NOC&NSF vormen van een regionaal overlegorgaan voor sport-

raden met het doel uitwisselen van o.a. informatie en kennis. 
 
Getoonde belangstelling
Het bestuur van de Sportraad toonde haar aanwezigheid bij een van haar leden en was op 
uitnodiging aanwezig bij de nieuwe vereniging Buitensportvereniging Durf. 
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Huldigingsbeleid gemeente Delft
De Sportraad van Delft verzorgt de uitreiking van bronzen, zilveren en gouden sportspel-
den. De uitreiking vond/vindt plaats door wethouder Karin Schrederhof van het College van 
B & W, bestuursleden van het bestuur van de Sportraad van Delft waren daarbij aanwezig.  
De uitreikingen in 2020:
• gouden sportspeld: Wicher Schreuders (o.a. DHC, KNVB en voormalig Sportraadbestuur)
•  zilveren sportspeld: Martin Bronmeijer (o.a. Stichting Sportpark Tanthof Zuid en voormalig 

Sportraadbestuur) en Olivier Hendriks (AV ‘40) 
•  bronzen sportspeld: Quirijn Schuurmans (de Giganten Kegelclub) en Linda van Berkel (AV 

’40)

Schrijvende pers
De schrijvende pers benadert met regelmaat de Sportraad van Delft (vooral het AD). Indien op 
dat moment mogelijk voorzien we hen consciëntieus van passende info. In de krant ‘Delft op 
Zondag’ heeft de Sportraad een vast plekje met ‘Sport en Meer’ en soms extra publicatie. In 
een aantal gevallen is er ook contact met de Delftse Post. 

Politiek
Ook de politiek weet de Sportraad te vinden. Zij benaderen de Sportraad voor advies bij  
majeure zaken, hetgeen we op prijs stellen.  

Gastvrijheid
Het bestuur van de Sportraad van Delft bedankt de Gabrielschool voor het beschikbaar stellen 
van hun accommodatie voor de maandelijkse bestuursvergaderingen. 

Guus Heemskerk
Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft
Februari 2021
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[ Vormgeving: Click visuele communicatie, Delft • Fotografie: Roel van Dorsten, Delft ]
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