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Verslag ALV – Sportraad van Delft – Locatie voetbalvereniging DVC 

maandag 25 april 2022 

 

Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft 

Cees van Velzen (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Frank Engering, Leroy 

Nijhoff (bestuursleden) 

 

Overige aanwezigen: 

Ronald de Vreede (DVC), Pieter van Veen (Vitesse Delft ), Niels van Dorsten (SEP), Paul de Bree (DHL), 

André Groenewegen (oud-voorzitter Sportraad), Djurre Tacoma (BRC de Buitenhof), Hans Krüse (BRC 

de Buitenhof), Wim Plomp (Redeoss), Lisa Kuiken (Hudito), Pieter v.d. Linden (Hudito), Ton Konincks 

(AV de Koplopers), Karin Schrederhof (Gemeente Delft), Ton Maas (Wippolder), Jolanda Hoogvliet 

(Bouldercentrum Delft Bleau), Sander ter Steege (Bouldercentrum Delft Bleau), Pim Bos 

(Schermvereniging Prometheus), Jan Martijn Metselaar (DKIJV), Angela Looman (DKIJV), Timme 

Provoost (Delft voor Elkaar), Rachèl van Barneveld (Delft voor Elkaar), Paula Boom (Gemeente Delft), 

Jos Brouwer (Gemeente Delft), Fabienne Smit (Gemeente Delft), Liza van Baarle (Gemeente Delft) en 

Roel van Dorsten (Sportraad fotograaf) 

 

Notulist: 

Petra Lukassen 

 

Afwezigen met bericht van verhindering: 

Marina La Vos (bestuurslid), MIDI, dsv Full Speed, vv Kratos ’08 en Budo Gouweleeuw 

 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent voorzitter Cees van Velzen de vergadering. 

N.a.v. een vraag op de ALV van 13 september 2021 meldt de voorzitter dat voor het wijzigen van het 

logo geen goedkeuring nodig is van de leden. Voor een statutenwijziging is wel de goedkeuring nodig. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda zoals voorgelegd, wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen bestuur 

a. Sportraad bestaat 75 jaar in 2023 

Het bestuur is bezig met de voorbereidingen van een historisch document. Een ieder is welkom om 

ideeën in te leveren. Op het verzoek van de voorzitter tot deelname aan de werkgroep meldt Jolanda 

Hoogvliet zich aan. 

b. Delftse Sportweek 2022 

Wordt gecombineerd met de Nationale Sportweek. Vanuit de Sportraad volgt een uitnodiging voor 

festiviteiten die door de Sportraad, in combinatie met Delfts Sportakkoord, worden georganiseerd. 

c. Vacature Bestuur 

Marina La Vos stopt wegens ziekte. Er is versterking nodig om de belangen van alle verenigingen in 

kaart te brengen. 4 bestuursleden is te weinig. Uitbreiding met 3 nieuwe bestuursleden wordt 

toegejuicht. 
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d. Opheffen Sectie Voetbal 

Sectie Voetbal is opgeheven; aanbod van sporten is veel gemêleerder. 

 

4. Bestuurlijke zaken 

a. Vaststelling verslag ALV d.d. 13 september 2021 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist voor de notulen, goedgekeurd. 

b. Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag heeft een nieuwe lay-out gekregen. Frank Engering heeft hier een grote rol gespeeld. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

c. Jaarrekening 2021 

Guus Heemskerk geeft aan dat er een klein verlies is, maar dat dit binnen de marges valt. Sportraad 

heeft nog enkele gelden uit Delfts Sportakkoord uit te betalen voor 2020, vanaf 2021 gebeurt dit 

door de Gemeente Delft. 

Jaarrekening wordt vastgesteld. 

d. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2021 

Zoals hiervoor gemeld, de jaarrekening is vastgesteld. 

e. Verkiezing van de kascommissie 

Uittredend Peter van Mulbregt (BUDO Gouweleeuw). Ton Konincks (AV de Koplopers) wordt 

benoemd tot lid van de kascommissie. 

f. Mailingen vanuit de Sportraad 

Frank Engering neemt het woord. Er is een nieuwe opzet m.b.t. mail vanuit de Sportraad. 

Inschrijven/uitschrijven hiervoor is mogelijk. Sportraad kan zien hoeveel % er gelezen wordt. Vanuit 

de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat de mails erg prettig zijn om te lezen. 

Er is nog weinig animo vanuit de verenigingen n.a.v. de brief verstuurd door de Gemeente Delft over 

financiële bijdrage welke te verkrijgen is voor de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs 

over het 1e kwartaal 2022. Aangeraden wordt om op de brief (financiële bijdrage; 2e aanvraag) te 

reageren. 

 

Voor de pauze nog even een kort filmpje (uit 2012) m.b.t. Gedragsregels. 

 

5. Diverse werkgroepen - Sportakkoord 

a. Op weg naar een Positief Sportklimaat – Plan de Campagne 

Dit onderwerp is veel in de publiciteit; doel van de campagne is om dit onder de aandacht te brengen 

en bewustwording bij de verenigingen. Het negatieve aspect – grensoverschrijdend gedrag – moet 

bespreekbaar zijn, zodat er een veilig sportklimaat blijft bestaan. 

b. Gezamenlijke Inkoop – Stand van Zaken 

Pieter van Veen meldt dat de voetbalverenigingen binnenkort worden geïnformeerd vanuit de Sectie 

Voetbal over gezamenlijke inkoop. Te denken valt aan gezamenlijk afvoer van afval; gas inkopen. 

c. De Factsheet over Sport én Bewegen in Delft – toelichting 

Leroy Nijhoff geeft een toelichting op de (uitgedeelde) factsheet. 

In Nederland is de beweegrichtlijn 50%; ook in Delft is er bewegingsarmoede. Sport en bewegen 

levert verbetering van welzijn; dit brengt weer minder (medische) kosten met zich. 

d. Delfts Sportakkoord – Update en Thema’s 2022 

Timme Provoost – verenigingsondersteuner Delft voor Elkaar geeft een korte toelichting op het 
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Delfts Sportakkoord; is al door bijna 30 partijen ondertekend. Er is een website: sportenindelft.nl 

waarop alle verenigingen vertegenwoordigd zijn. Voor de werkgroepen zijn gelden beschikbaar om 

acties uit te kunnen voeren. Nieuwe leden voor de diverse werkgroepen zijn altijd welkom. 

Pieter van Veen meldt dat Peter Sprenger een bijdrage heeft geleverd maar dat hij verder geen 

gevolg meer heeft gezien. 

Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of er succesverhalen zijn waar de verenigingen nog iets 

van kunnen leren. 

Cees van Velzen benadrukt nogmaals dat de Sportweek erg belangrijk is. 

 

6. Stand van zaken vanuit de Gemeente inzake Sport en Bewegen 

Karin Schrederhof meldt dat er vanuit de Gemeente te weinig tijd is geweest om een toelichting te 

kunnen geven op het investeringsplan. 

Jos Brouwer wordt naar voren geroepen en door de voorzitter in het zonnetje gezet i.v.m. zijn 

naderende afscheid bij de Gemeente. Opvolgers zijn Fabienne Smit (zwemsport) en Liza van Baarle 

(buitensport). 

7. Rondvraag 

BRC de Buitenhof meldt dat er een nieuwe wet is (WBTR) waarvoor een statutenwijziging nodig is. 

Via de Sportraad iets mogelijk om gezamenlijk bij een notaris uit te komen. 

Vanuit SEP wordt gemeld dat zij goede ervaringen hebben met Westvest Notarissen. 

Vanuit DKIJV wordt gemeld dat KNSB en NOC*NSF een belangrijke rol hebben gespeeld bij hun 

statutenwijziging. 

 

8. Sluiting vergadering 

Onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering en 

nodigt de aanwezigen uit voor een afsluitend drankje. 
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