
Jaarverslag secretaris Sportraad van Delft 2007 
 
Vergaderingen 
In 2007 heeft de Sportraad 10 maal vergaderd. 
Er is twee maal een algemene ledenvergadering gehouden op 24 april en 19 november. 
 
Samenstellingbestuur 
Op de voorjaarsvergadering was waren reglementair aftredend mevrouw Margriet Tromp-
Groot en de heren Roel Swaap en Piet Makkes. De heren Roel Swaap en Piet Makkes hebben  
zich herkiesbaar gesteld en herkozen. Mevrouw Margriet Tromp-Groot heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld zodat het bestuur op 31 december uit de volgende leden bestond: 
André Groenewegen  Voorzitter 
Jacques van den Berg Vice voorzitter 
Piet Makkes   Secretaris 
Wim IJsseling   Penningmeester 
Roel Swaap   Lid, PR 
Albert Arnold   Lid 
 
Activiteiten 
Belangrijkste activiteiten die mede door de Sportraad tot stand zijn gekomen: 

• Totstandkomen van de lastenverlicht voor de Delftse sportverenigingen  
• Organiseren van de Nationale sportweek in april 2007   
• Adviseren van incidentele problemen bij leden 

 
Verder zijn regelmatig gesprekken geweest met de wethouder en ambtenaren van de 
Gemeente Delft betreffende algemene sport aangelegenheden zoals accommodaties, 
bereikbaarheid, veiligheid van accommodaties en lastenverlichting.  
 
Uitreiking Sportraadbeker 2007 
In de voorjaars vergadering werd de Sportraadbeker 2007 uitgereikt aan Martijn van 
Haasteren. Martijn van Haasteren werd de  Sportraadbeker toegekend door de jury voor 
het behalen van het Nederlandse tenniskampioenschap 2006 in het herendubbel. Verder 
heeft hij als dubbelspeler diverse Challengers toernooien op zijn naam geschreven. 
 
Uitreiking Eremedaille 2007 
De Eremedaille 2007 werd uitgereikt aan Theo Hockx van de gymnastiek- en 
sportvereniging DOK. De heer Hockx is 40 jaar actief als vrijwilliger binnen DOK. Eerst als 
actieve sporter en later als bestuurder. Hij is al ruim 20 jaar voorzitter van DOK.  
 
Uitreiking Veteranen 60-plus prijs  
In de najaars vergadering werd de Veteranen 60-plus prijs uitgereikt aan Wim 
Krösschell. De heer Krösschell werd de prijs toegekend daar hij zijn hele leven aan sport 
heeft gedaan en nog steeds het goede voorbeeld geeft door deel te nemen aan vele 
hardloopruns op een zeer hoog niveau.  
 
Communicatie en PR 
De Sporter, het informatieblad voor sportief Delft is in 2007 6 maal verschenen met een 
oplage van 500 stuks. Verder zijn een aantal keren een nieuwsbrief via e-mail verspreidt. De 
website  www.sportraadvandelft.nl is vaak bekeken in 2007. 
 
Piet Makkes, secretaris 
 


