
Bezuinigingen op Sportactiviteiten van tafel
De Sportraad van Delft is zeer 
verheugd met het bericht dat het 
stadsbestuur heeft besloten de 
voorgenomen bezuinigingen bij 
Delft voor Elkaar in ieder geval 
deels terug te draaien en om zo 
sport relateerde activiteiten te 
kunnen blijven fi nancieren. Het 
belang van Sporten én Bewe-
gen, al dan niet in georganiseerd 
verband, kan wat ons betreft niet 
genoeg benadrukt worden! 

Het kunnen sporten en bewe-
gen gaat niet altijd van zelf. 
Zeker in deze periode is alles 
nog urgenter. Het realiseren van 
een gezonde leefstijl, waarin het 
sporten en bewegen een cru-
ciale rol spelen, vraagt veel van 
mensen en ook van de (sport) 
organisaties die dat mede mo-
gelijk moeten maken. Daarom is 
het zó belangrijk dat er niet wordt 
bezuinigd op de werkzaamheden 
van de verenigingsondersteuners 
en de buurtsportcoaches van 
Delft voor Elkaar en Haaglanden 
Beweegt.  Want de gevolgen van 
bezuinigen op de professionele 
ondersteuning van sporten en 
bewegen zou desastreus kunnen 
uitpakken. Sporten en bewegen 
zijn immers te zien als preventie 
in de zin dat het mensen gezon-
der houdt en daardoor minder 
een beroep hoeven te doen op 
de veel duurdere inzet van zorg.

Social Return on Investment (SROI)
Dat blijkt ook uit onderzoek in 
2019 door Rebel en Mulier Insti-
tuut dat de ‘social return on in-
vestment’ van sport en bewegen 
wordt geschat op een factor 2,51. 
Dit betekent dat de maatschap-
pelijke opbrengsten 2,51 keer zo 
hoog zijn als de kosten. Alle in-
vesteringen in sport en bewegen 
leveren dus maatschappelijke 
meerwaarde op. 

Het beschikbaar hebben van 
voldoende menskracht (kart-
trekkers) blijft naar de mening 
van de Sportraad van Delft van 
essentieel belang teneinde de 
continuïteit en kwaliteit van de 
uitvoering van het lokale Spor-
takkoord te borgen. De ge-
meente heeft gekozen voor een 
lokaal Sportakkoord, dat breed 
gedragen tot stand is gebracht. 
De regie op de samenwerking, 
het aanjagen en verbinden vanuit 
de rol als kartrekker is onmisbaar 
gebleken. Afgelopen jaren is veel 
energie gestoken in onderwer-
pen als positieve gezondheid, 
jongeren op gezond gewicht, 
gezonde sportkantines, rookvrije 

sportcomplexen etc. Dat is mede 
mogelijk gemaakt door de inzet 
van de verengingsondersteuners 
en buurtsportcoaches. Zij geven 
als enige partij in de gemeente 
uitvoering aan het sportbeleid en 
dus ook aan het welzijnsbeleid.

Sport en de sociale cohesie
Sport verbindt mensen en zal de 
komende jaren inclusiever en di-
verser worden. Delft heeft daarom 
vitale gezonde sportverenigin-
gen nodig, die meer doen dan 
het aanbieden van het reguliere 
sportaanbod, die actief zijn in de 
Delftse samenleving. Voor Sport-
verenigingen is het vaak moeilijk 
om dit van de grond te krijgen. 
De verenigingsondersteuners van 

Delft voor Elkaar zullen deze ont-
wikkeling stimuleren. Zij spelen 
een sleutelrol om de sociale en 
maatschappelijke betrokkenheid 
en de afstand van kwetsbare 
groepen tot de samenleving te 
verkleinen. 

Delft heeft in haar wensbeeld 
”Sport en bewegen 2017-2025” 
geschreven dat ze een spor-
tieve vitale stad wil worden die 
uitnodigt om te sporten en te 
bewegen, een stad met een 
goede voorzieningen en een 
beweegvriendelijke inrichting 
van de openbare ruimte, met 
Delftse sportverenigingen die 
vitaal, open en maatschappelijk 
actief zijn. 
We zullen dit met zijn allen 
moeten doen: De Gemeente 
Delft, Delft voor Elkaar en alle 
sportclubs en sportaanbieders, 
die Delft rijk is.Speelruimte in de Wijk.

AV40 Houtloop

Nog even doorbijten maar er komt 
een Nieuw jaar aan vol nieuwe 

Mogelijkheden, Kansen en vooral Positiviteit!
Een goed, beter, best 2022 toegewenst.

Het bestuur Sportraad van Delft
Cees, Guus, Marina, Leroy en Frank. 

Op bezoek bij Sportclubs 
Een van de acties uit het jaarplan van de Sportraad is om in 2022 
een aantal sportverenigingen te gaan bezoeken en ons oor daar te 
luisteren te leggen. We willen horen wat er speelt en wat de sportraad 
voor hun kan betekenen. Voor 2022 hebben we een selectie 
gemaakt van circa 20 á 25 sportclubs. Meer info?  Stuur email naar 
secretaris@sportraadvandelft.nl 

Gezocht jonge (18+) bestuursleden. 
We willen de jeugd nadrukkelijk een stem geven. Dus vind jij dat 
Sport en Bewegen in Delft een extra impuls verdient, wil je ook 
invloed uitoefenen op het Sportklimaat in Delft en wil je daar veran-
dering inbrengen? Wil je kennis opdoen in het besturen vanuit een 
onafhankelijk adviesorgaan of heb je al ervaring en kan je helpen 
om van Delft een sportieve vitale stad te maken, waarbij alle bewo-
ners in staat zijn om te Sporten én Bewegen? Neem dan contact op 
met de voorzitter van de Sportraad: voorzitter@sportraadvandelft.nl   

Kijk ook even op: https://sportraadvandelft.nl/

Enkele hoogtepunten 
uit het Delfts 
sportakkoord 2021
Het Delftse sportakkoord werkt 
aan de hand van drie themalij-
nen verenigingsondersteuning, 
participatie/innovatie en sociaal 
domein aan een gezond Delft. 
Een mooi resultaat van de 
werkgroep sportstimulering/
innovatie is de website die ont-
wikkeld is: www.sportenindelft.nl.
Op deze website is al het sport- 
en beweegaanbod van Delft te 
vinden. De werkgroep vereni-
gingsondersteuning heeft een 
bijeenkomst over positief en 
inclusief sportklimaat georgani-
seerd. Daarnaast is er een over-
zicht van mogelijke subsidies en 
fondsen voor sportverenigingen 
gemaakt. De verenigingson-
dersteuners bieden daarbij 
intensieve ondersteuning bij 
jouw fonds- of subsidieaan-
vraag!  Lees meer hierover op 
de website van de Sportraad: 
https://sportraadvandelft.nl/
subsidies/

Ook zijn er vanuit deze werk-
groep 14 cursussen gegeven 
met in totaal 122 deelnemers 
van 32 verenigingen. Binnen het 
sociaal domein werd een groot 
behoefteonderzoek verricht 
onder de jeugd, door in gesprek 
te gaan met kindercomités op 
verschillende scholen en werd 
i.s.m. één tegen eenzaamheid de 
zomer van de ontmoeting geor-
ganiseerd. In de herfstvakantie 
werd de Delftse sportweek 
georganiseerd, waarin Delftse 
verenigingen met 53 verschil-
lende activiteiten door heel Delft 
massaal hun sportaanbod pre-
senteerden aan de inwoners. In 
2022 blijven wij ons inzetten voor 
een actief en gezond Delft!

De Online Wintergames is een reeks van online Esports competities 
waar spelers en teams het met en tegen elkaar zullen opnemen voor 
toff e prijzen, zoals het winnen van een Playstation 5 of een Game Mania 
voucher t.w.v. €500,-. De deelnemers kunnen van 27 december t/m 
9 januari meedoen aan allerlei gratis online toernooien zoals FIFA 22, 
Fortnite, Call of Duty, Mario Kart en Rocket League.

Op deze website (https://esportsnederland.nl/delftvoorelkaar) 
kunnen de jongeren zich inschrijven.

Op zoek naar een Sportclub of beweegactiviteiten?
Het nieuwe online platform SporteninDelft.nl biedt een overzicht van 
het brede sport- en beweegaanbod van onze Prinsenstad. Iedereen 
in Delft heeft zo eenvoudig toegang tot een nieuwe sport of 
beweegactiviteit. https://sportenindelft.nl/


