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Verslag ALV – Sportraad van Delft – Locatie ‘de Schaapskooi’ 
maandag 13 september 2021 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft 
Cees van Velzen (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Marina La Vos, Frank 
Engering  (bestuursleden) 
 
Overige aanwezigen: 
Jolanda Hoogvliet (Bouldercentrum Delft Bleau), Timme Provoost (Haaglanden beweegt), Rachèl van 
Barneveld (Delft voor Elkaar), Pieter van Veen (Vitesse Delft; Sectie Voetbal), Geert Engels (oud-
voorzitter Sportraad), Paul de Bree (DHL), Paula Boom (Gemeente Delft), André Groenewegen (oud-
voorzitter Sportraad), Roland Dijkman (Hudito), Lisa Kuiken (Hudito), Tjalling van der Meer 
(Sportinnova), Peter van Mulbregt (Budo Gouweleeuw), Patrick Luiten (DHC), Arco Valkenburg (DES), 
Sander Niemeijer (Schermvereniging Prometheus), Abel van Elburg (DSZ WAVE), Ton Maas 
(Wippolder), Mattthijs van der Jagt (Ariston ’80), Emiel Tomassen (Ariston ’80), Patrick Adriaanse 
(Gemeente Delft), Ton Naessens (NKB), Roel van Dorsten (Sportraad fotograaf), Karin Schrederhof 
(Gemeente Delft) 
 
Notulist: 
Petra Lukassen 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Paul vd Knaap (BC Delft), Leen vd Hooff (Excelsior), Wicher Schreuders (DHC), Dik Schreuders (DHC), 
Jaap Meijer (Stichting Tanthof), Bart Wesseling (Dansschool Wesseling), Ed Hom (Fortuna), Sierk 
Coolsma (dsv Concordia), Jan Vrins (dsv Full Speed), Ivy Kalkmann (VTV), Victor Brouwer, Marius 
Schwartz (AV de Koplopers) en Marc Lamey (Plane) 
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent voorzitter Cees van Velzen de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
De voorzitter geeft dat de op de agenda genoemde punten behandeld zullen worden in blokken: 
bestuurszaken; Gemeentelijke zaken; Presentaties; Ontwikkeling, wat is er gebeurd bij de Sportraad. 
Men wordt zo in de gelegenheid gesteld om de vergadering tussentijds te verlaten. 
De agenda wordt verder vastgesteld. 
 
3. Mededelingen bestuur 
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. 
 
4. Vaststelling verslag ALV d.d. 21 september 2020 
Het verslag wordt, met dank aan Dik Schreuders voor de notulen, goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag 2020 
Guus Heemskerk krijgt het woord. Het is een kenmerkend jaar geweest vanwege Covid-19. 
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Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
6. Jaarrekening 2020 
Exploitatie en balans worden besproken. Zoals begroot is er een klein verlies geleden. 
Gelden van het Delfts Sportakkoord zijn uitbetaald aan die verenigingen die een aanvraag hiertoe 
hadden ingediend. Verder zijn er geen vragen. De jaarrekening wordt goed gekeurd. 
 
7. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2020 
De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun inzet. 
 
8. Verkiezing van de kascommissie 
Cathy Wolbers (D’ELFT) is uittredend. Voorstel om Niek Praagman (Vitesse Delft) te benoemen als lid 
van de kascommissie. Voorstel wordt aangenomen. 
 
9. Verkiezing, herbenoeming en tussentijds aftreden bestuurslid 
Peter Grootscholten treedt tussentijds af als voorzitter. Zijn werkzaamheden op school vergen veel 
tijd. Hij heeft zijn duo-rol voorzitter en bestuurslidmaatschap opgezegd. Guus Heemskerk wordt 
herbenoemd als secretaris/penningmeester. Leroy Nijhoff wordt door het bestuur voorgesteld als 
kandidaat bestuurslid. Cees laat een filmpje zien waarin Leroy, die wegens verplichtingen niet 
aanwezig is, zichzelf voorstelt. Leroy wordt formeel gekozen als bestuurslid. Vanuit de zaal volgt een 
applaus. 
 
10. Vaststelling contributie en begroting 
Begroting wijkt niet af. Er is EUR 2.000,- opgevoerd voor het jubileum in 2023. 
Vraag vanuit de zaal: Is er een plan waar dit bedrag aan vacatiegelden wordt besteed. Dit bedrag is 
bedoeld voor een activiteit waar alle verenigingen baat bij hebben; vanuit de verenigingen moeten 
dan wel plannen komen. Contributie en begroting 2022 worden vastgesteld. 
 
11. Stand van zaken door Karin Schrederhof op de Investeringsagenda Sportaccommodaties 
Delft had vorig jaar geen sluitende begroting. April 2021 was er een sluitende begroting. 
Bezuinigingen o.a. bij DOK. Ook Delft voor Elkaar moet in gaan leveren. 2023 – 5%; 2024 – 10%. 
Voorstel vanuit Delft voor Elkaar minder ondersteuning in het verenigingsjaar 2023/2024. 

Kadernota. 
Gesprek wordt gevoerd. De Gemeenteraad heeft een budget gereserveerd ter compensatie. Er is een 
voorstel vanuit het College aan de Gemeenteraad. 

Begroting 2022. 
Investeringen in de sport zijn in de huidige begroting opgenomen. Voorstel voor het investeringsplan 
staat nog steeds; men is er al mee aan de slag: Biesland, Ringpass, TU-gebied en door verhuizing van 
honkbal/softbal wordt er meer ruimte gemaakt voor Hudito. 
 
Het gebied rond de Maria Duystlaan wordt aangepakt. Er komt een nieuwe school op de huidige plek 
van het zwembad en een nieuw zwembad op de huidige plek van de school. 
Er is een hardlooproute van 5 km aangelegd en er zijn plannen voor een grotere ronde. Ook zijn er 
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plannen om het skatepark aan te pakken. 
 
Vervolgens houdt Rachèl van Barneveld (Delft voor Elkaar) een praatje aan de hand van een 
presentatie, waarin wordt verteld dat er een website is voor alle sportverenigingen in Delft 
www.sportenindelft.nl en de ontwikkelingen in het Delfts Sportakkoord. 
 
Opmerking van Pieter van Veen: Gemeente wil zich hard maken op het gebied van sport. Er worden 
bezuinigingen aangekondigd van 10%. Oproep aan de politieke partijen: niet bezuinigen! Sport is 
belangrijk in Delft. 
 
De Sportraad heeft gesproken met alle Delftse politieke partijen. Doelstelling van de Sportraad is om 
de vinger aan de pols te houden. 
Karin Schrederhof geeft aan dat de huidige Gemeenteraad het besluit zal nemen. 
De voorzitter geeft aan in gesprek te blijven: de politiek geeft aan dat sport belangrijk is, maak het 
dan ook waar! 
 
Tjalling vd Zee houdt een presentatie over de Delftse Sportweek, 16-24 oktober 2021. De website: 
www.heeldelftsport.nl is alleen bedoeld voor activiteiten in de betreffende week.  
 
12. Presentatie Doelstelling, Missie en Visie Sportraad van Delft 
Aan de hand van een presentatie vertelt de voorzitter het een en ander. 
Paul de Bree: algemene doelstelling van de Sportraad is het ondersteunen van verenigingen. De 
voorzitter geeft aan: De Sportraad is er voor de verenigingen; Wat kunnen wij doen voor jullie? Om 
alles waar te maken waar de Sportraad voor staat, zijn 5 bestuursleden te weinig. Vraag aan de 
verenigingen om bestuursleden aan te brengen. 
Het plan is om 1x per 3 jaar in gesprek te gaan met/bezoeken van verenigingen. 
 
Wat verstaat de Sportraad onder belangen behartiging? 
Als voorbeeld wordt de parkeerproblematiek bij verenigingen genoemd. De voorzitter geeft aan dat 
er een verenigingsvergunning bestaat en dat men navraag kan doen bij de Gemeente. Het is niet de 
bedoeling dat de Sportraad gaat fungeren als een soort klachtenbureau. 
Opmerking uit de zaal: je bent onafhankelijk, dan ook faciliteren van het vragen waar de knelpunten 
liggen. 
 
Verzoek van Pieter van Veen om de sportclubs te informeren welke activiteiten er op stapel staan, 
dan volgt er een wisselwerking. 
 
Misschien is het mogelijk dat ook de Sportraad hulp krijgt van een verenigingsondersteuner. 
 
Doel/missie; wordt dit ondersteund? Wat wordt wiens rol: Delft voor Elkaar, 
Verenigingsondersteuner, Sportraad. Waar moet je zijn voor wat? Rachèl van Barneveld geeft aan 
dat hieraan wordt gewerkt. 

Visie: Sportraad is er voor Delftse sportbeoefenaren; voor alle sporters, dus ook voor studenten. 
 



 
  
     Secretariaat: Frank van Borselenstraat 15 
            2613 NJ Delft 
  www.sportraadvandelft.nl 
 
 
13. Presentatie nieuwe website Sportraad van Delft 
Frank Engering en Roel van Dorsten zijn druk bezig geweest met het ontwerpen van een nieuw logo 
en het opzetten van een nieuwe website. Deze worden beiden ter vergadering gepresenteerd. 
 
Vraag vanuit de vergadering: Moet er formeel toestemming gevraagd worden aan de leden om het 
logo te wijzigen? Dit zal worden uitgezocht. 
 
14. Rondvraag 
Er is schriftelijk een vraag ingediend m.b.t. parkeren. Parkeren is op dit moment een dure grap voor 
verenigingsmensen en bezoekers. De Sportraad is in gesprek met de Gemeente over 
verenigingsvergunningen in gereguleerd gebied. 
 
15. Sluiting vergadering 
Onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering en 
nodigt de aanwezigen uit voor een afsluitend drankje. 


