
 Jaarverslag 2021 

Sport én Bewegen



Jaarverslag 2021 - Sportraad van Delft



Het jaarverslag 2021
Het jaarverslag 2021 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten van de Sportraad. U treft in 

dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover we in het bestuur en in de Algemene Ledenvergade-

ringen (ALV’s) van gedachten wisselen en waarover besluitvorming plaatsvond. Door het coronavirus konden vele 

sportactiviteiten geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden. Het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten 

was fysiek door de corona maatregelen niet altijd mogelijk, maar Teams-Viewer en Zoom bleken uiteindelijk goede 

alternatieven. 

1. Bestuur en Organisatie

Het bestuur van de Sportraad van Delft is per eind 2021 

als volgt samengesteld:

Voorzitter:   Cees van Velzen

Secretaris/Penningmeester: Guus Heemskerk

Lid:     Marina La Vos

Lid:     Frank Engering

Lid:     Leroy Nijhoff

In de ALV van 13 september jongstleden trad  

Peter Grootscholten tussentijds af als voorzitter. Guus 

Heemskerk (secretaris/penningmeester) stelde zich her-

benoembaar. Leroy Nijhoff werd in deze vergadering 

benoemd als nieuw bestuurslid.  

Het bestuur van de Sportraad van Delft blijft ook de 

komende tijd op zoek naar versterking met twee à drie 

extra bestuurskandidaten.

Organogram

Het bestuur van de Sportraad van Delft kent secties, 

clusters, commissies en werkgroepen. Deze onderdelen 

stellen we d.m.v. ‘een besluit van instelling’ in.  

We werken voortdurend aan een ‘geactualiseerde 

bemensing’. 

Vergaderfrequentie 

In 2021 vergaderde het bestuur van de Sportraad van 

Delft elfmaal en was er een Algemene Ledenvergade-

ring op 13 september.   

Aantal leden 

Eind 2021 waren 86 sportverenigingen lid van de 

Sportraad van Delft. SVAC Yeti (klimvereniging voor 

studenten) zegde het lidmaatschap op en Dansschool 

Wesseling meldde zich als lid aan. Volgens informatie 

van de lid-verenigingen bedraagt per 1 januari 2021 

het totale aantal leden van de aangesloten vereni-

gingen 25.832. Dit is een afname van 2,20% t.o.v. het 

vorige kalenderjaar.

2. Missie en Visie

De sportraad heeft haar missie, visie en doelstellingen 

opnieuw gedefinieerd en deze zijn later vastgesteld in 

de ALV van september 2021.

Missie Sportraad van Delft

De missie van de Sportraad van Delft is om de belan-

gen van de sportverenigingen en sportbeoefenaren 

- in al haar vormen - te behartigen en is in dat kader 

dé gesprekspartner van gemeentelijke-, politieke- en 

andere maatschappelijke organisaties die zich bezig-

houden met Sport én Bewegen.

 

Sport én Bewegen
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Visie Sportraad van Delft 

De Sportraad van Delft ziet sporten en bewegen als 

basisvoorwaarde voor een gezonde leefstijl.  

Iedereen in Delft, ongeacht afkomst, leeftijd, beperking 

of anderszins moet in staat worden gesteld te kunnen 

sporten of bewegen, al dan niet in georganiseerd 

verband. Dat betekent dat er voldoende mogelijk- 

heden moeten zijn om te kunnen sporten en bewegen 

en dat er goede ondersteuning geboden kan worden 

aan burgers en verenigingen, die niet in staat zijn  

geheel op eigen kracht invulling te geven aan op 

sport en bewegen gerichte activiteiten. Bereikbare 

en toegankelijke sportaccommodaties zijn hierbij een 

essentiële basisvoorwaarde, maar dat is niet genoeg!  

Er zijn ook gezonde sportverengingen nodig om 

ervoor te zorgen dat iedere burger kan sporten en 

bewegen. Sportverenigingen spelen een belangrijke 

rol in het sociale leven van haar leden maar ook als het 

gaat om elementen als leefbaarheid en saamhorigheid. 

Daartoe zullen zij waar nodig op professionele wijze 

moeten worden ondersteund en gefaciliteerd. Om het 

sporten en (meer) bewegen te stimuleren is een  

positief beeld van wat in Delft mogelijk is, nood- 

zakelijk en zullen er financiële middelen beschikbaar 

moeten zijn om sport en bewegen te promoten. Lid 

worden van een sportvereniging is geen noodzakelijke 

maar wel een voldoende voorwaarde om samen met 

anderen te sporten en te bewegen. Sportverenigingen 

zijn, samen met organisaties in het sociaal domein, 

in toenemende mate van belang als het gaat om het 

bereiken van maatschappelijke doelen zoals onbeperkt 

kunnen sporten. 

Doelstellingen Sportraad van Delft 

Er is een tweetal hoofddoelstellingen te benoemen.

Sportraad van Delft is een onafhankelijk adviesorgaan 

dat de gemeenteraad en het college van B&W op het 

gebied van sport en bewegen gevraagd en onge-

vraagd adviseert over (de hoofdlijnen van) het sport-

beleid van de gemeente. Daartoe overlegt zij periodiek 

op ambtelijk en politiek niveau met de Gemeente 

Delft over alle zaken die sport en bewegen betreffen. 

De bestuursleden van de Sportraad van Delft hebben 

regelmatig en periodiek overleg met sportverenigin-

gen, andere sportaanbieders en met individueel of in 

informeel verband sportende Delftenaren. Daarnaast 

heeft de Sportraad overleg met maatschappelijke  

organisaties in de sfeer van onderwijs, gezondheidszorg 

en sociaal werk, welke invloed hebben op het wel of 

niet kunnen sporten van Delftenaren.

Enkele specifieke doelstellingen

•  Delftenaren kunnen binnen de eigen mogelijk- 

heden sporten en bewegen. 

•  Sportverenigingen zijn vitaal en hebben passend 

kader om leden en niet – leden te begeleiden, 

ondersteunen en trainen. 

•  Betrokken sportverenigingen werken met elkaar 

samen op sportparkniveau en zijn in staat de 

kwaliteit van de accommodaties niet alleen op peil 

te houden, maar deze zodanig in te richten dat ze 

toekomstbestendig, bruikbaar, bereikbaar en  

toegankelijk zijn voor iedere Delftenaar.

•  Sportverenigingen werken daar waar mogelijk is 

samen. 

•  De gemeente Delft stelt adequate middelen  

beschikbaar om de ambities van sportverenigingen 

en sportbeoefenaren te kunnen realiseren.

•  Alle Delftse sportverenigingen zijn aangesloten bij 

de Sportraad en voelen zich gehoord en vertegen-

woordigd.

•  De Sportraad is actief aanwezig bij overleggen die 

van belang zijn voor de continuïteit en kwaliteit van 

het sporten, waaronder begrepen de accommo- 

daties. 

•  De Sportraad weet wat er speelt bij sportvereni- 

gingen en sportbeoefenaren en treedt waar nodig 

op als adviseur of bemiddelaar.

•  Het, in samenwerking met Delft voor Elkaar, organi-

seren van evenementen, manifestaties, lezingen en 

andere activiteiten die bijdragen aan het realiseren 

van de doelstellingen. 
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Aandacht voor het Sociaal domein

Specifiek aandachtspunt van de Sportraad is het  

Sociaal domein. We weten dat mensen met een  

gezonde leefstijl, waaronder voldoende beweging 

minder kwetsbaar zijn. Om dit te kunnen bereiken, 

moeten het sporten laagdrempelig zijn en toegankelijk 

voor mensen die nu nog niet sporten. Dit in combina-

tie met een gezonde leefstijl. Dit kan bereikt worden. 

Sportverenigingen sturen nu vooral op leden, die een 

sport beoefenen en daarin worden gefaciliteerd. Het is 

een uitdaging om de sociaal maatschappelijke functie 

van verenigingen meer te stimuleren door de sport 

toegankelijker te maken en als zij in een groep terecht- 

komen waarin ze zich veilig voelen en het gewoon 

gaan doen, dan kunnen ze veel bereiken.

3. Informatie-uitwisseling

Nieuwsberichten en mailingen

Het afgelopen kalenderjaar verzond de secretaris 

tweeënveertig emailberichten via het Gmail account 

sportraad015@gmail.com naar alle lidverenigingen 

(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 driemaal 

een hele pagina genaamd “Nieuws uit de Sportraad’ 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. 

De Nieuwsbrief van de Verenigingsondersteuners 

van Delft voor Elkaar, welke in samenwerking met de 

Sportraad van Delft wordt samengesteld verschijnt vijf 

à zesmaal per jaar.
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Sportcafé

In samenwerking met de Omroep Delft verzorgden we 

het afgelopen jaar zevenmaal een Sportcafé-uitzending 

in de studio van Omroep Delft, steeds op de laatste 

dinsdag van de maand. Door het coronavirus werden 

vijf uitzendingen de gasten telefonisch geïnterviewd. 

Voor deze directe uitzendingen nodigt het bestuur van 

de Sportraad - in samenspraak met de sportredactie 

van Omroep 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 Sportraad- 

bestuur ontvangt de gasten in de studio. Marina La Vos 

zit – namens de Sportraad – in de PBO (Programma 

Beleidsbepalend Orgaan). 

Schrijvende pers

De schrijvende pers benadert met regelmaat de Sport-

raad van Delft (vooral het Algemeen Dagblad). Indien 

op dat moment mogelijk voorzien we hen consciën-

tieus van passende info.  In de krant Delft op Zondag 

(DoZ) heeft de Sportraad een vast plekje ‘Nieuws uit de 

Sportraad’ en soms extra publicatie in DoZ.   

Zie https://sportraadvandelft.nl/documenten onder 

tabblad Overige.

4. De Algemene Ledenvergadering

Door COVID-19 is er afgelopen jaar slechts één Leden-

vergadering gehouden. Op de ALV van 13 september, 

welke gehouden werd in de “de Schaapskooi”, gaf wet-

houder Karin Schrederhof de stand van zaken weer op 

de Investeringsagenda Sportaccommodaties.  

Rachel van Barneveld (Haaglanden Beweegt) gaf een 

presentatie over de website www.sportenindelft.nl voor 

alle sportverenigingen in Delft en de recente ontwikke-

lingen in het Delfts Sportakkoord. 

Ten slotte hield Tjalling van de Zee een presentatie over 

de Delftse Sportweek van welke gehouden werd van 16 

tot 24 oktober.

Financieel verslag 2020 en begroting 2022 

In de ALV van 13 september jongstleden stemden de 

Kascommissie en de lid-verenigingen in met de jaar-

rekening 2020. Het negatieve saldo over het jaar 2020 

bedroeg € 339,95. Doordat we niet het gehele toege-

kende 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 2021 zitting Peter 

van Mulbregt (BUDO Gouweleeuw), Laurens van  

Campen (DDS) en Niek Praagman (Vitesse Delft). 

De subsidie voor ondersteuning en het huldigings- 

beleid in de voorgestelde begroting wijzigde qua 

•  Sportwethouder Karin Schrederhof 

opende het nieuwe kunstgrasveld bij sv DHL.
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bedrag niet. 

In de ALV van 13 september jl. stemden de lidverenigin-

gen in met de voorgestelde begroting 2022.

Contributie Sportraad van Delft 

Medio januari 2021 ontvingen de lid-verenigingen de 

factuur voor het lidmaatschap. 80% van de lid-vereni-

gingen voldeed binnen 30 dagen het openstaande be-

drag. Na een tweede herinnering voldeden alle lid-ver-

enigingen eind mei aan hun contributieverplichting.

Website

Tijdens ALV werd de geheel vernieuwde website met 

het nieuwe logo van de Sportraad van Delft aan de 

aanwezigen getoond.  Het nieuwe logo vertegenwoor-

digt de diversiteit en inclusie van de Sport en past beter 

in de huidige tijd. Een week na de ALV was de nieuwe 

website van de Sportraad van Delft operationeel.

Op de nieuwe website zijn alle jaarverslagen, ALV- 

notulen, beleidsstukken en nota’s e.d. terug te vinden 

onder het kopje ‘Documenten” en te downloaden:  

https://sportraadvandelft.nl/documenten/

Notulen

Tijdens de ALV vergadering maakt het bestuur gebruik 

van de diensten van Petra Lukassen-Vos voor het notu-

leren van de ALV vergadering.

5.  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 verschil-

lende bestuursleden zitting in ieder van de werk- 

groepen: 

a.  Clubondersteuning & Vitalisering:  

namens Sportraad neemt Frank Engering deel;

b.  Sportontwikkeling & Innovatie: 

namens de Sportraad neemt Guus Heemskerk deel; 

c.  Sport en Sociaal Domein:  

namens de sportraad nemen Marian de la Vos en 

Frank Engering deel;

De drie werkgroepen zijn nu actief aan de slag gegaan 

en binnen de werkgroepen zijn diverse subwerkgroe-

pen samengesteld. Zoals de subwerkgroep ‘Positief 

Sportklimaat’ die onder Clubondersteuning valt. Vanuit 

deze werkgroepen zijn ook verschillende cursussen en 

workshop georganiseerd. 

Cees van Velzen is lid van de Stuurgroep Delfts Sport- 

akkoord waarin tevens zitting hebben GGD Haaglan-

den, Haaglanden Beweegt en de gemeente Delft. 

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 voor het jaar 2020.  

De toekenning, opvolging en verantwoording van deze 

uitgaven zijn gelegen bij de Stuurgroep Delfts Sport- 

akkoord. De penningmeester van de Sportraad van 

Delft fungeert alleen maar als bankinstelling.  

De subsidie over het jaar 2021 betaalt de gemeente 

Delft uit. 

6. Overleggen

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 
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2018 is er ook een regelmatig overleg met wethouder 

Karin Schrederhof. De volgende onderwerpen kwamen 

ter sprake:  

•  Omgevingswetgeving;

•  Bouwplannen “Kerkpolder”; 

•  Lokaal Sportakkoord looptijd 2021 en 2022;

•  Verlenging gebruikersovereenkomst velden; 

•  Problematiek aantal verenigingsondersteuners / 

buurtsportcoaches; 

•  Brief ‘Verzoek tot kwijtschelding veld- en zaalhuur 

juni 2020 t/m juni 2021’; 

•  Actueel beheerplan velden; 

•  Voortgang rapportage “Visie Sport en Bewegen”; 

•  Vervolg traject Investeringsagenda Sportaccommo-

daties (Skatevoorziening, Gebiedsvisie Kerkpolder 

en Brasserkade, Sportpark Biesland, Verplaatsing 

Honk en Softbalclub en looproutes); 

•  Uitvoeringsplan Sport en Bewegen;  

•  Verkeersveiligheid Kerkpolderweg -aanleg  

verkeersdrempels-; 

•  Enkele individuele verenigingen/secties; 

•  Vervanging zwembad Kerkpolder; 

•  Situatie SEH/Sportief besteed 

•  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, zwem- 

baden); 

•  Bespreking kwartaaloverleg met Delft voor Elkaar; 

•  Werkgroep Sport en Corona; 

•  Vervolg rapport Werkgroep Onderwijs en bewegen;

•  Werkgroep Gezond en welzijn; 

•  Parkeerproblematiek bij o.a. Sporthal SC Delfland

•  TU en ROC Mondriaan; 

•  Gedachtengang bestuur Sportraad van Delft over 

nieuwe Missie, Visie en Doelstellingen; 

•  Ingezonden brief betreffende komende bezuinigin-

gen op o.a. Delft van Elkaar.

Overleg met “Delft voor Elkaar”  

Regelmatig 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 sportevenemen-

ten, organiseren van voorlichtingsavonden, lezin-

gen of cursussen voor sportbestuurders/vrijwilligers 

en sportimpuls; 

•  de Nieuwsbrief Verenigingsondersteuning &  

Sportraad; 

•  De activiteiten in het Delfts Sport-akkoord; 

•  De komende bezuinigingen welke de gemeente 

Delft aan Delft voor Elkaar opdraagt voor de jaren 

2023 en 2024;  

•  De coronamaatregelen welke de sportverenigingen 

treffen; 

•  Zitting nemen in verkiezingscampagne 2022 van 

NOC-NSF.

Onderhoud met verenigingen, Sportraad Rijswijk en 

Sportraad Pijnacker-Nootdorp

•  Op verzoek van verscheidene lid-verenigingen werd 

een afvaardiging van het bestuur van de Sportraad 

van Delft uitgenodigd voor een persoonlijk onder-

houd. 

•  Het bestuur van de Sportraad van Delft heeft het 

initiatief genomen voor een onderling overleg met 

het bestuur van de Sportraad Rijswijk en Sportraad 

Pijnacker-Nootdorp.  

Bezoeken

Bestuursleden van de Sportraad van Delft bezochten of 

via Zoom/Teams-Viewer bijeenkomsten van de Delftse 

Uitdaging, Platform Lokale Sportraden en Lokale Spor-

traden Ontmoeting georganiseerd door NOC&NSF.  
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7. Activiteiten 

Evenals in 2021 hield de Sportraad van Delft zich in 

2021 bezig met een breed scala aan activiteiten.  

De belangrijkste daarvan passeren hieronder - in wille-

keurige volgorde - kort de revue.

Nationale Sportweek in Delft

Door de corona maatregelen was het niet haalbaar dat 

er activiteiten in het kader van de Nationale Sportweek 

gehouden konden worden. Daarom is besloten een 

Delftse Sportweek te houden. 

Van 16 tot 24 oktober dit jaar heeft dit jaar de sport-

week plaatsgevonden. Gedurende 9 dagen organiseer-

den de Delftse sportaanbieders massaal sport- 

activiteiten voor haar inwoners. Vele Delftenaren deden 

mee aan één van de 53 activiteiten. Van tweejarigen 

tot 87-jarigen, van cricket tot Walking Football en van 

dansen tot badminton. Er is een mooie terugblik op de 

week waarin Delft weer in beweging kwam gemaakt, de 

Aftermovie ‘Heel Delft Sport’ is te vinden op de website 

van de Sportraad: https://sportraadvandelft.nl/2021/

delftse-sportweek-aftermovie/

Bijeenkomst Sportraad & Politiek Delft  

Op 30 juni jl. is er een bijeenkomst gehouden met de 

gemeenteraadsleden van de alle politieke partijen 

uit de Commissie Sociaal Domein en Wonen. Op deze 

avond werden een drietal onderwerpen besproken:  

a) het Sportakkoord; 

b) sportparken en sportaccommodaties; 

c) het sociaal domein. 

Daarnaast heeft het bestuur van de Sportraad van Delft 

gesproken met verschillende politieke partijen over de 

inbrengen van Sport en Bewegen in hun verkiezings-

programma voor de gemeentelijke verkiezingen in 

maart 2022.      

Startbijeenkomst Positief Sportklimaat

Op vrijdagmiddag 1 oktober jl. vond in het clubgebouw 

van Full Speed een zeer geanimeerde startbijeenkomst 

plaats over het thema “Een Positief Sportklimaat”. Deze 

bijeenkomst was in het kader van het Delfts Sport- 

akkoord georganiseerd door de Werkgroep Positief 

Sportklimaat. De vraag was: Hoe kunnen wij er, samen 

met sportverenigingen, voor zorgen dat iedereen zich 

veilig én welkom voelt? 

 

De bijeenkomst werd geopend door wethouder Karin 

Schrederhof. Vervolgens kwamen de drie gekozen sub- 

thema’s aan de orde, te weten ‘Beperking en sport’,  

‘Etniciteit en sport’ en ‘LHBTIQ+ en sport’. 

 

De toneelgroep Bens verzorgde ook een aantal kortere 

sketches. Op basis van deze startbijeenkomst zullen 

zeker vervolgacties gestart worden. 
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8. Werkgroepen

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.

Werkgroep Gezond en Welzijn

Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Guus Heems-

kerk zitting in deze werkgroep. Afgelopen jaar zijn er 

een tweetal bijeenkomsten gehouden, georganiseerd 

door Delft voor Elkaar. 

Werkgroep Regenbooggemeente LHBT

Vanuit het bestuur van de Sportraad heeft Leroy  

Nijhoff zitting in deze werkgroep. Afgelopen jaar zijn er 

een tweetal bijeenkomsten gehouden, georganiseerd 

door de gemeente Delft. De werkgroep zal opgenomen 

worden in de nieuwe werkgroep vanuit het Sport- 

akkoord: Positief Sportklimaat.

9.  Bestuursbeleid 2022 en  
Jubileumjaar 2023

Het komende jaar wenst het bestuur specifiek haar aan-

dacht te richten op de volgende aandachtsgebieden: 

a.  Het borgen van de continuïteit en kwaliteit in de 

bestuurssamenstelling.

b.  Het bezoeken van een twintigtal lid-verenigingen 

en de aandachtspunten uitwerken.

c.  De huidige Statuten en het Huishoudelijk regle-

ment aanpassen aan o.a. de nieuwe missie, visie en 

doelstellingen van de Sportraad van Delft en de 

invoer wet WBTR.

d.  Instellen van een werkgroep t.b.v. 75-jarig bestaan 

Sportraad van Delft in 2023

e.  Het in samenwerking met NOC&NSF vormen van 

een regionaal overlegorgaan voor sportraden met 

het doel uitwisselen van o.a. informatie en kennis. 

75-jarig bestaan Sportraad van Delft in 2023

De eerste aanzet is gemaakt om in het jaar 2023 op  

gepaste wijze het 75-jarig bestaan van de Sportraad 

van Delft te gaan vieren. 

 

•  Gouden sportspeld voor Guus Heemskerk  

(boven) en Olivier Hendriks (foto rechts, links). 

Ellen Hogerwerf ontving een zilveren sportspeld 

(foto rechts, rechts).

(foto: Koos Bommelé)
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10.  Diversen

Getoonde belangstelling

Het bestuur van de Sportraad toonde haar aanwezig-

heid bij één van haar leden en was op uitnodiging aan-

wezig bij de heropening van het clubgebouw van MIDI. 

Huldigingsbeleid gemeente Delft

De Sportraad van Delft verzorgt de uitreiking van  

bronzen, zilveren en gouden sportspelden. 

De uitreiking vond/vindt plaats door wethouder Karin 

Schrederhof van het College van B & W, bestuursleden 

van de Sportraad van Delft waren daarbij aanwezig. 

De uitreikingen in 2021:

•  Gouden sportspeld: Guus Heemskerk (o.a. sv DHL,  

vz Delftse Beloftencompetitie en Sportraadbestuur) 

•  Gouden sportspeld: Dik Schreuders (o.a. DHC, KNVB 

en Sectie Voetbal)

•  Gouden sportspeld: Greet van Velzen (50 jaar  

vrijwilligster in diverse functies bij DHC)

•  Gouden sportspeld: Olivier Hendriks (AV ’40, zilveren 

medaille Paralympische Zomerspelen)

•  Zilveren sportspeld: Ellen Hogerwerf (DSR  

Proteus-Eretes, zilveren medaille Olympische  

Zomerspelen) 

•  Bronzen sportspeld: Roos de Jong (DSR Proteus- 

Eretes, bronzen medaille Olympische Zomerspelen).

 

 Samenstelling

 Guus Heemskerk

 Secretaris/Penningmeester Sportraad van Delft

 Februari 2022

 Vormgeving 

 Click visuele communicatie

 Fotografie 

 Roel van Dorsten

•  Gouden sportspeld voor Dik Schreuders (boven)

en Greet van Velzen (foto boven rechts).  

Roos de Jong ontving een bronzen sportspeld 

(foto rechts).
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