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Gemeentelijke plannen 
Tijdens de op maandag 29 april a.s. 

bij DVC te houden Voorjaars-ALV 

van de Sportraad Delft zullen op-

nieuw de gemeentelijke plannen ten 

aanzien van de sport volop aandacht 

krijgen. Het is immers sportwethou-

der Karin Schrederhof zelf die een 

toelichting komt geven op die ge-

meentelijke plannen, waar door de 

Delftse sportclubs al zo lang naar 

wordt uitgekeken. Meer concreet 

gaat het om de Investeringsagenda 

en om het Uitvoeringsplan Sport. 

Deze plannen zijn hard nodig om 

de in de afgelopen jaren opgelopen 

aanzienlijke kwantitatieve en kwa-

litatieve achterstanden in de sports-

ector in Delft in ieder geval deels te 

bestrijden.

Deze plannen komen voort uit een 

tweetal eerder - in samenspraak 

met de Sportraad Delft - tot stand 

gekomen rapporten, te weten het 

‘Sportaccommodatieplan 2016’ en 

de nota ‘Visie Sport en Bewegen 

2017-2025’. De Investeringsagenda 

beoogt het systematisch maken en 

realiseren van plannen voor het mi-

nimaal op orde brengen van de bin-

nen- en buitensportaccommodaties 

in Delft, terwijl het Uitvoeringsplan 

Sport beoogt om ook daadwerkelijk 

invulling en ondersteuning te geven 

aan de sportactiviteiten door en bij 

de sportclubs in Delft. De wensen-

lijst van de clubs op accommodatie-

gebied is zonder enige twijfel langer 

en kostbaarder dan wat realistisch 

gezien haalbaar en betaalbaar is. Er 

zullen keuzes moeten worden ge-

maakt. Maar dat er veel gedaan moet 

worden op accommodatiegebied, 

dat mag wel duidelijk zijn.

Het Uitvoeringsplan Sport omvat 

drie thema’s, te weten het vitalise-

ren van sportverenigingen, sportsti-

mulering en -innovatie, alsmede de 

maatschappelijke rol van sport en de 

sportclubs in het sociaal domein. Er 

wordt al heel lang gesproken over 

beide plannen, ook in overleg met 

het bestuur van de Sportraad Delft 

en met de clubs. De verwachting 

was dat de voorstellen van het Colle-

ge van B&W over deze beide onder-

werpen in het vroege voorjaar van 

2019 richting Gemeenteraad zouden 

gaan, maar dat is in ieder geval op 

het moment van schrijven nog niet 

gebeurd. De Gemeenteraad moet 

daarna beslissen, met name over de 

benodigde gelden. De uitvoering zal

vervolgens zeker nog geruime tijd in 

beslag nemen.

Tijdens de Gemeenteraadsvergade-

ring van 31 januari jl. is overigens 

een (door PvdA, Onafhankelijk Delft, 

CDA en SP ingediende) motie aan-

genomen, waarin het College van 

B&W wordt opgedragen om een ge-

integreerd plan te ontwikkelen voor 

de toekomst van de Delftse sport, 

waarin uitvoering, investeringen en 

beheer worden betrokken. Dit heeft 

uiteraard gevolgen voor de Investe-

ringsagenda en voor het Uitvoerings-

plan Sport. Tevens draagt genoemde 

motie op om bij de ontwikkeling van 

dit toekomstplan de expertise van de

Sportraad te betrekken, alsmede om 

een financiële integrale onderbou-

wing voor het plan te ontwikkelen. 

Aangenomen mag worden dat wet-

houder Karin Schrederhof op de 

komende Voorjaars-ALV van de Spor-

traad de nodige concretisering van 

de gemeentelijke plannen zal geven.

Bestuurswijzigingen 
De Voorjaars-ALV van de Sportraad, 

te houden op maandagavond 29 

april a.s., zal als de leden daarmee 

instemmen enige wijzigingen in het 

bestuur van de Sportraad te zien 

geven. Bestuurslid Jaap Meijer (71) 

is volgens het rooster aftredend en 

heeft besloten om zich na 5 jaar niet 

meer herkiesbaar te stellen. Meijer 

werd in 2014 bestuurslid van de 

Sportraad, terwijl hij eerder 11 jaar 

(2001-2012) lid was van het bestuur 

van de Sectie Voetbal. Als nieuwko-

mers in het bestuur worden door 

het bestuur kandidaat gesteld Dennis 

Geurts (50) en Cees van Velzen (67). 

Geurts is werkzaam als docent be-

wegingsonderwijs in het middelbaar 

onderwijs en hij is met techniektrai-

ningen actief in met name hockey 

en voetbal. Cees van Velzen is mo-

menteel onder andere actief in de 

denksporten. Indien de ALV akkoord 

gaat met de voorgestelde bestuurs-

wijzigingen, dan bestaat het bestuur 

van de Sportraad vanaf 29 april a.s. 

uit Wicher Schreuders (voorzitter), 

Guus Heemskerk (secretaris/pen-

ningmeester), Martin Bronmeijer, 

Peter Grootscholten, Marina La Vos 

en genoemde twee nieuwkomers, 

Dennis Geurts en Cees van Velzen.

Festiviteiten 
In de afgelopen periode was het be-

stuur van de Sportraad een aantal 

malen vertegenwoordigd bij festivi-

teiten van diverse Delftse sportclubs, 

anders dan behaalde kampioen-

schappen.

Op zondag 6 januari jl. begon het 

nieuwe jaar met de viering van het 

50-jarig bestaan van basketbalver-

eniging DAS. Dit vond plaats in de 

drukbezette kantine van hun nieu-

we onderkomen in het gebouw van 

SC Delfland. Er werd in de sportzaal 

door diverse aanwezigen nog druk 

gebasketbald. Vervolgens werden in 

aanwezigheid van vele (oud-)leden 

en andere belangstellenden, onder 

wie ook coryfee Toon van Helfteren, 

toespraken gehouden door Spor-

traad-voorzitter Wicher Schreuders 

en sportwethouder Karin Schreder-

hof. Vervolgens reageerde DAS-voor-

zitter Rienk Bijlsma op die beide 

speeches. Daarna bleef men nog lang 

bijeen om het wel en wee van DAS 

door te nemen.

Sportwethouder Karin Schrederhof 

en de Sportraad-bestuurders Wicher 

Schreuders en Guus Heemskerk wa-

ren op woensdagavond 9 januari jl. 

aanwezig bij AV De Koplopers in 

de druk bezette Wippolder-kanti-

ne. Ter plekke was het wethouder 

Schrederhof die op passende wijze 

een zilveren Sportspeld met bijbeho-

rende oorkonde overhandigde aan 

Wim Aalbertsberg. Dit voor al zijn 

verdiensten, gedurende vele jaren, 

voor AV De Koplopers. Hij was vanaf 

de oprichting in 1986 vrijwel onaf-

gebroken vrijwilliger, waarvan in de 

periode 1990-2018 bestuurslid. Meer 

dan voldoende reden om hem de zil-

veren Sportspeld toe te kennen.

Een volgende Sportspeld met oor-

konde werd door wethouder Karin 

Schrederhof uitgereikt aan Marieke 

van Oosten. Dat gebeurde op vrijdag-

avond 29 maart jl. in De Gaech. Ma-

rieke van Oosten (JKC De Giganten) 

is een zeer jeugdige kegelaarster, die 

de bronzen Sportspeld ontving van-

wege het door haar onlangs behaal-

de Nederlands kampioenschap bij 

de junioren, een titel die ze won met 

een heel hoog gemiddelde tijdens die 

wedstrijd. Van het Sportraad-bestuur 

waren aanwezig Wicher Schreuders, 

Guus Heemskerk en Marina La Vos.

Op woensdagavond 10 april jl. vier-

de duiksportvereniging Scuba Libre 

in een van de kantines in zwembad 

Kerkpolder het feit dat ze 50 jaar ge-

leden, in 1969, zijn opgericht. Oor-

spronkelijk werd er alleen gedoken 

in de Zeeuwse wateren, daarna werd 

zwembad De Wervel in Rijswijk de 

thuisbasis, maar inmiddels is Scuba 

Libre al vele jaren gehuisvest in het 

Delftse zwembad Kerkpolder. Dui-

ken doen de leden van Scuba Libre 

echter niet alleen in dat zwembad, 

maar juist vooral in de buitenwa-

teren, nog steeds in Zeeland, maar 

eigenlijk over de gehele wereld. 

Voor de vele aanwezigen hield Spor-

traad-voorzitter Wicher Schreuders 

een toespraak en uiteraard reageerde 

daarna voorzitter Peter Bosman daar-

op. Onder het genot van vele hapjes 

en drankjes werd vervolgens nog 

langdurig de geschiedenis en de toe-

komst van de vereniging besproken.

Delftse Sportcongres
Het door het Sportraad-bestuur jaar-

lijks in het najaar te organiseren 

Delftse Sportcongres begint lang-

zamerhand een goede traditie te 

worden. Zo staat voor komend na-

jaar alweer de 3e editie hiervan op 

het programma. Het zal deze keer 

gaan over de relatie tussen sport en 

gezondheid. Diverse deelonderwer-

pen van dit brede gebied zullen die 

dag aan de orde komen. Het is dan 

vervolgens de vraag wat in deze de 

rol en betekenis is van zowel het lo-

kale gemeentelijke beleid als van de 

sportclubs. De datum, de locatie en 

de diverse sprekers zullen op een 

later moment uiteraard bekend ge-

maakt worden.
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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 

Iedereen in Delft heeft zo eenvoudig toegang 
tot een nieuwe sport of beweegactiviteit. 
https://sportenindelft.nl/

Een stem op Sport én Bewegen in Delft
Met de gemeentelijke verkiezingen van 
16 maart aanstaande op komst blijft de 
Sportraad van Delft erop hameren dat de 
rol van de Gemeente Delft en dus die van 
de gemeenteraad cruciaal is om sporten en 
bewegen te stimuleren. De Gemeente Delft 
kan het verschil maken door de huidige sport- 
en beweegvoorzieningen uit te breiden én 
om meer (kwetsbare) groepen in beweging 
te krijgen. Worden er lessen getrokken uit de 
afgelopen vier jaar?

Van belang is om te kijken wat de gemeente 
nu doet en wat het bereid is te doen na de 
verkiezingen. De Sportraad wil graag inzicht in wat 
de gemeente nu precies uitgeeft aan sporten en 
bewegen. De Provincie Zuid-Holland 1 rapporteert 
dat Delft in 2021 € 27,- per persoon besteed aan 
sport in vergelijking met € 71,- in vergelijkbare 
steden, een verschil van wel € 44,- !

Een stad met meer dan 100.000 inwoners heeft recht 
op een expliciet sportbeleid! Hier kan de Sportraad 
geen concrete informatie vinden in bijvoorbeeld de 
programmabegroting. De gemeente meldt wel dat 
er ruim € 4,4 miljoen wordt besteed aan beheer 
en onderhoud van accommodaties en daarnaast 
wordt via de investeringsagenda voor 2022 ruim 
€ 3,2 miljoen uitgegeven.  Dat zijn evenwel geen 
structurele kosten die uit de reguliere begroting 
worden betaald.

Enige nuance is wel op zijn plaats. Een deel van de 
uitgaven (lees sportbeleid) zit verstopt in het sociaal 
domein. Dan praten we over circa € 530.000,- Los 
van de investeringsagendabij komen we nog maar 
op € 40,- per inwoner uit. Investeringen in sport en 
bewegen leveren de gemeente volgens het Mulier 
Instituut naar verwachting 2,5 keer zoveel op 2. 
Door te investeren in sport en bewegen wordt de 
kwaliteit van leven hoger, is er minder zorg nodig 
en neemt criminaliteit af. Sport en bewegen levert 
een enorme bijdrage aan een vitalere samenleving. 

Het beschikbare budget van de gemeente wordt 
als het ware in taartstukken verdeeld en sport en 
bewegen krijgt de kruimel die over is. Uiteindelijk 
gaat politiek om keuzes maken en die keuzes 
vertalen zich in de eerste instantie in fi nanciële 
middelen. De Sportraad van Delft pleit daarom 
voor een transparante en toegankelijke begroting 
waarbij de inzet van de gemeente voor Sport 
en Bewegen inzichtelijk wordt gemaakt. De 
gemeenteraad moet zich hier hard voor maken.

De politieke partijen in Delft geven veel 
aanknopingspunten in hun partijprogramma’s 
voor de komende vier jaar. De openbare 
ruimte aantrekkelijker maken voor sport, 
investeren in sportvoorzieningen, minstens 2 
uur bewegingsonderwijs op basisscholen, meer 
buurtsportcoaches inzetten, sportverenigingen 
ondersteunen en de wens voor een buitenzwembad. 

Dit lijken punten waar alle partijen in Delft het over 
eens zijn. De Delftse sportwereld is klaar voor deze 
belangrijke investeringen en zien deze beloftes 
graag terug in de komende vier jaar. 
De gemeente kan de burgers stimuleren om 
(meer) te sporten en (meer) te bewegen, door 
sportaanbieders goed te blijven ondersteunen en 
door meer buurtsportcoaches in te zetten in wijken. 
En de Gemeente Delft moet zorgen voor een goede 
bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid 
van het sportaanbod. Dit kan door vervoer en 
hulpmiddelen voor mensen met een beperking 
beschikbaar te stellen en het clublidmaatschap 
van kinderen uit arme gezinnen te vergoeden. 
De gemeente doet hier al goed aan door het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur voort te zetten.

Scholen moeten worden geholpen en ondersteund 
teneinde leerlingen meer in beweging te krijgen. 
Sterker nog: de Gemeenteraad kan aanbevelen dat 
gemeente hierbij de regie nemen. De gemeente 
Delft kan helpen scholen en sportaanbieders 
met elkaar in verbinding te brengen en te 
bemiddelen bij het gebruik (over en weer) van de 
sportaccommodaties en gymnastieklokalen. Ook 
kunnen gemeenten ‘beweegteams’ samenstellen 
voor scholen bestaande uit buurtsportcoaches en 
trainers, die de leerkrachten en docenten op school 
ondersteunen en activiteiten aanbieden.

1 https://delft.notubiz.nl/document/10907513/1/
Begrotingsscan_2021_Delft
2 https://www.kennisbanksportenbewegen.
nl/?fi le=9528&m=1562824647&action=fi le.download

Denk je mee? 
Sinds 2020 geeft Delft uitvoering aan het Delftse 
Sportakkoord. Bijna dertig partijen ondertekenden dit 
sportakkoord, waarmee Delft de handen ineensloeg 
om de sport te versterken en de maatschappelijke 
kracht van sport optimaal benutten. Dit is gedaan 
aan de hand van drie thema’s met bijpassende 
werkgroepen, namelijk: “sportstimulatie en -innovatie”, 
“verenigingsondersteuning” en “sport en sociaal 
domein”. Ook zijn er gelden beschikbaar om acties uit 
de werkgroepen te kunnen voorzien van een fi nanciële 
impuls. 

Vind jij het ook belangrijk dat iedere Delftenaar kan bewegen 
of dat het Delftse verenigingsleven ook in de toekomst bruisend 
blijft? Meld je dan aan voor een van de werkgroepen via 
t.provoost@haaglandenbeweegt.nl 

Grensoverschrijdend gedrag
Afgelopen tijd kon je de krant, Snapchat, Facebook, 
radio en televisie, TikTok etc niet openen zonder dat er 
gesproken werd over seksueel overschrijdend gedrag. 
Dan besef je pas hoe onbewust onbekend je bent rondom 
dit alles. Het kan overal plaatsvinden en iedereen kan dit 
overkomen.

Het zou een goede aanleiding moeten zijn voor alle 
bestuurders van sportverenigingen om eens goed naar hun 
eigen sportvereniging te kijken. In Delft willen we toch een zero 
tolerance beleid als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. 
Dat betekent dat we te allen tijde over moeten gaan tot actie 
als we merken dat iemand zich misdraagt op welke manier en 
naar wie dan ook. We moeten niet gaan wachten tot het een 
van ons overkomt, of nog erger, als we wachten tot een van ons 
het kan delen met een van ons, dan zijn we ruim te laat. Elke 
sportvereniging moet een veilige plek zijn voor iedereen. Niet 
alleen voor de leden maar ook voor alle vrijwilligers en degene 
die voor ons werken.

Gelukkig hebben vele sportverenigingen er al een en ook kan je 
bij seksuele intimidatie terecht bij het NOC*NSF meldpunt met 
eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. En er is de 
Kindertelefoon (gratis, 0800-0432). 

De Sportraad van Delft vindt dat alle, zeker de grote 
sportverenigingen een of meer vertrouwenscontactpersonen 
zouden moeten hebben, die toegankelijk en makkelijk vindbaar 
zijn. Een vertrouwenspersoon, waar je altijd terecht kan met 
onderwerpen die je niet zo snel met iemand anders wilt of kunt 
delen, zoals je coach, je trainer of andere (bestuurs)leden.

Ook is het wenselijk een gedragscode op te stellen, waarbij het 
voor iedereen binnen de vereniging heel duidelijk moet zijn hoe 
we met elkaar omgaan en welk gedrag niet getolereerd wordt. 
En wat je kunt doen als iemand zich hier niet aan houdt.

Vanuit het Sportakkoord zijn we bezig met dit thema in 
de werkgroep “Positief Sportklimaat”. Delft voor Elkaar 
organiseert, samen met de Sportraad, een cursus voor 
vertrouwenscontactpersoon, de VCP-er. Een VCP-er is het 
eerste aanspreekpunt en kan het contact leggen met de juiste 
vertrouwenspersoon.

De cursus wordt gehouden op Dinsdag 12 & 19 april 19.30 
– 22.30 uur. Voor belangstellenden is meer informatie te 
vinden op de website van de Sportraad en waar je je ook kan 
aanmelden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Voorwaarde is wel dat de aanmelding gesteund wordt door 
een bestuur van een of meer Delftse sportverenigingen. 

Vooraankondiging ALV Sportraad
De voorjaarsalgemene ledenvergadering wordt gehouden op 
maandag 25 april 2022 in de kantine van voetbalclub DVC aan 
de Brasserskade. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom.  

Na afl oop is er gelegenheid voor een samen zijn met een hapje 
en een drankje. 

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 verandering 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 bewoners 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/
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