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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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Nederlands kampioen kegelen bij de junioren, Marieke van Oosten, kreeg de 

Bronzen Sportspeld van wethouder Schrederhof  (Foto: Marco)

Een momentopname bij een eerdere ALV van de Sportraad Delft (Foto: Roel 

van Dorsten)

Een eerder sportcongres van de Sportraad Delft, gehouden in de Van der 

Mandelezaal van Museum Prinsenhof (Foto: Roel van Dorsten)

Vrijwilliger Wilm Aalbertsberg van AV De Koplopers kreeg de Zilveren Sport-

speld van wethouder Karin Schrederhof (Foto: Roel van Dorsten)

Wethouder Karin Schrederhof spreekt erelid en 'Mister DAS', Marcel van 
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De Delftse sportwereld is bezig met weer een stapje 
veiliger te worden. In het vorige kwartaal zijn er 
30 nieuwe vertrouwenscontactpersonen opgeleid. 
Een vertrouwenscontactpersoon is een algemeen 
aanspreekpunt binnen de vereniging waar ieder 
lid contact mee kan zoeken als er vragen en/
of zorgen zijn bij incidenten. De VCP’ er zet zich 
in voor het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag. Elke vereniging wordt veiliger met 
een vertrouwenscontactpersoon. Heeft jouw 
vereniging nog geen vertrouwenscontactpersoon? 
In het aankomende seizoen komt er wellicht 
een volgende mogelijkheid om iemand 
van jouw vereniging op te leiden tot 
vertrouwenscontactpersoon. Interesse of vragen? 
Mail naar t.provoost@haaglandenbeweegt.nl.
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Jonge sportclubbestuurders aan het woord! Deel 1
Wie zit er in het bestuur van jouw sportvereniging? Ken jij ze? Maak jij wel eens een praatje 
met ze? Zij vertegenwoordigen jou en nemen namens jou beslissingen over jouw vereniging. 
Vaak zijn het 50-plussers die tijd maken om te bepalen wat van belang is. Maar is het niet zo dat 
een divers bestuur beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden 
en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden? Weten jonge bestuurders niet beter wat 
de nieuwe generatie nodig heeft? Het valt niet mee om als jongeren tegen deze mastodonten 

op te boksen. Het is echter wel noodzakelijk als je een gezonde en vitale vereniging wilt zijn. 
Het is zo mooi dat in onze regio meerdere jongeren willen meepraten en beslissen over hun 
sport en hun vereniging. We laten in het eerste deel twee jonge bestuurders aan het woord 
en zij vertellen wat hun bezieling was om in een bestuur te stappen van hun sportclub: Lisa 
Kuiken van Hudito en Mitchel Martijn van Vitesse Delft. 

Op weg naar 
een positiever 
sportklimaat 
in Delft

Sportraad van Delft – 75-jarig jubileum in 2023
De Sportraad van Delft is opgericht in 
1948. Dat betekent dat we volgend jaar 
het 75-jarig jubileum gaan vieren! De 
voorbereidingen daartoe zijn in volle gang!  
De laatste jaren is er meer nadruk komen 
te liggen op sportbeoefening in welke 
vorm dan ook en meer in het algemeen het 
bewegen als (preventief) middel om een 
gezond(er) leven te leiden. Daarbij maakt 
het niet uit of het sporten of bewegen plaats 
vindt in georganiseerd of ongeorganiseerd 
verband, het gaat erom dat er meer gesport 
en bewogen wordt. 

De Sportraad van Delft ziet sporten en bewegen 
als basisvoorwaarde voor een gezonde leefstijl. 
Voldoende bereikbare en toegankelijke 
sportaccommodaties zijn essentieel. Maar ook 
gezonde sportverengingen 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 noodzakelijk en zullen 
er voldoende fi nanciële middelen beschikbaar 
moeten zijn om sport en bewegen te promoten. 
Op dit moment is de Sportraad bezig met een 
‘rondje langs de velden’. We gaan bij een aantal 
sportverenigingen langs om te inventariseren 
waar knelpunten zijn, welke moeilijkheden zij 
ondervinden en hoe wij als Sportraad daarbij 
kunnen ondersteunen. Deze informatie hebben 
we ook nodig om adequaat met de ‘nieuwe’ 

wethouder van Sport in 
gesprek te gaan over 
de situatie in Delft. We 
kennen haar natuurlijk 
al een aantal jaren maar 
het kan geen kwaad om 
opnieuw te kijken wat 
de afgelopen periode 
goed en minder goed 
gegaan is, op welke wijze 
we het beste kunnen 
samenwerken en wat 
noodzakelijk is om een 
goed sportbeleid te 
kunnen voeren. 

De Sportraad van Delft heeft twee hoofd-
doelstellingen.
A.  De Sportraad van Delft behartigt van 

de belangen van sportverenigingen en 
sportbeoefenaren in Delft in de ruimste zin. 

B.   De 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 ongevraagd adviseert 
over (de hoofdlijnen van) het sportbeleid van 
de gemeente.

Uitgangspunt bij het alles wat de Sportraad 
doet is dat alle Delftenaren kunnen sporten en 
bewegen binnen de eigen mogelijkheden en dat 
sportverenigingen vitaal zijn en voldoende kader 
hebben om leden en niet-leden te begeleiden, 
ondersteunen en trainen. De gemeente Delft 
daarbij moet voldoende middelen beschikbaar 
stellen om de ambities van sportverenigingen en 
sportbeoefenaren te kunnen realiseren.

Naam: Lisa Kuiken
Leeftijd: 29 jaar
Vereniging: DHC Hudito
Functie binnen vereniging: Voorzitter

Hoe ben jij bij de vereniging terechtgekomen 
en ben je daar bestuurslid geworden? 
Sinds de kleuterklas hockey ik bij Hudito. Door 
hechte vriendschappen en het plezier van 
teamsport ben ik nooit weggegaan. Hudito is een 
rode draad in mijn leven. Het is een plek waar ik 
altijd terecht kan voor sport, advies, een lach of 
traan en een veilige omgeving om in op te groeien 
en te leren. 

Naast zelf hockeyen, ben ik trainer/coach geweest 
en later ook in commissies beleid uitgevoerd. Zo 
leer je veel, bijvoorbeeld spreken voor en leiden 
van een groep en meedenken over verbeteringen. 
Vorig jaar was Hudito op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Iemand die een aanvulling op de 
bestaande kwaliteiten van het bestuur is en zorgt 
voor diversiteit. Een jonge enthousiasteling die 
haar leven lang op de club actief is en een aantal 
jaar werkervaring heeft, paste goed. Ik had het 
niet durven dromen en toch werd ik gevraagd, 
geweldig!

Wat inspireert en trekt jou aan om bestuurder 
te zijn en waar ben je het meest trots op? 
De liefde voor Hudito(‘ers) en de overtuiging 
dat teamsport veel toegevoegde waarde heeft, 
motiveert. De tomeloze inzet en initiatieven van 
andere vrijwilligers, inspireert. Samen kan je zo 
veel bereiken. Dat Hudito-vrijwilligers al bijna 

100 jaar met zo veel plezier alles zelf organiseren, 
maakt mij ongelofelijk trots.

Wat wil jij meegeven aan alle jongeren die 
erover nadenken bestuurslid te worden? 
Naast leren besturen – wat al een prachtige kans 
is – kan je aanvullend grotere betekenis hebben 
voor de maatschappij. Door goed te luisteren en 
ontwikkelingen te volgen, kan je zorgen en ideeën 
over sport, gezondheid en ontwikkeling van de 
stad breder agenderen. Kortom grijp je kans, je 
inzet wordt zo gewaardeerd en vrijwilligerswerk 
geeft je veel moois terug!

Naam: Mitchel Martijn 
Leeftijd: 30 jaar 
Vereniging: Vitesse Delft
Functie binnen vereniging: Bestuurslid Media 
en vormgeving

Hoe ben jij bij de vereniging terechtgekomen 
en ben je daar bestuurslid geworden? 
Ik ben op 6-jarige leeftijd gaan voetballen bij 
Vitesse Delft. Toen ik hier in mijn begin twintigen 
jaren mee stopte, ben ik hoofdtrainer geworden bij 
de jeugd van de vereniging. Deze functie bekleed 
ik momenteel nog steeds met heel veel plezier. 
Mijn reden om in het bestuur te stappen is doordat 
ik een aantal jaar geleden vond dat de uitstraling 
van de club, met name online, beter kon. Dit heb 
ik toen opgepakt en ben ik onder andere het 
Instagram account van Vitesse Delft gaan beheren. 
Via deze weg ben ik sinds 2019 tot het bestuur 
toegetreden. 

Wat inspireert en trekt jou aan om bestuurder 
te zijn en waar ben je het meest trots op? 
Ik ben het meest trots op hoe de uitstraling van de 
club nu is. Dat zit hem bijvoorbeeld in de kleding 
van spelers en trainers, vlaggen, posters en de 
foto's in de verbouwde kantine. Als hoogtepunt 
ben ik van het begin tot het eind bezig geweest 
met het ontwerpen van het moderniseren van 
het Vitesse logo. Ook staan er nu actieve en 
professionele sociale mediakanalen met een echte 
Vitesse uitstraling, waar wij als mediateam druk 
mee bezig zijn. 

Wat wil jij meegeven aan alle jongeren die 
erover nadenken bestuurslid te worden? 
Zet je talent in om de club naar een hoger niveau te 
brengen. Het is uitdagend om in groepsverband te 
beslissen over verschillende keuzes, die te maken 
hebben met het besturen van een vereniging. Om 
in deze (dagelijkse) keuzes inspraak te hebben, 
is zeker een meerwaarde van het zijn van een 
bestuurslid. 

De maand september staat in het 
kader van de Delftse Sportweek. De 
voorbereidingen zijn in volle gang 
en wij hopen dat zoveel mogelijk 
verenigingen heel veel nieuwe 
sportdeelnemers mogen ontvangen! Er 
wordt de komende weken op diverse 
manieren aandacht besteed aan de 
Delftse Sportweek en de Sportraad van 
Delft hoopt van harte dat het een groot 
succes zal worden! 


