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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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Jonge sportclubbestuurders aan het woord! Deel 2
“Ik wil wel in het bestuur maar kan ik dat wel?” Voor besturen moet je wel talent hebben 
net als voor je sport. Als je dat talent hebt, kun je het ontwikkelen door veel te oefenen 
en door te zorgen dat je goede leermeesters hebt. Jouw sportvereniging is een veilig 
omgeving en je bent omringt door leden met (veel) ervaring die graag hun kennis met 
jou willen delen. Behalve dat je goede dingen doet voor je sportvrienden, leden en je 
vereniging, kan dit ook een mooie stap zijn in je (toekomstige) carrière. Pak je kans. Staat 
er geen bestuursplek open? Wordt alvast actief in een commissie.

In deze rubriek deel 2 het woord aan Laura Geurtsen van Atletiekvereniging AV’40, Kirsten van den 
Broek van Handboogsportvereniging Frederik Hendrik) en Thijs Bril van Badmintonclub Delft.  We hopen 
middels deze rubriek andere jongeren te stimuleren om ook eens over na te denken om bestuurder te 
worden. 

Marketingcampagne “Op weg naar een 
positiever en veiliger sportklimaat”
Voor sporters is plezier de basis van het 
sporten. Echter komt het regelmatig voor dat 
sporters het plezier in de sport verliezen door 
vervelende of onprettige ervaringen die op 
de vereniging hebben plaatsgevonden. Met 
de campagne ‘Op weg naar een Positiever 
Sportklimaat’ hopen we verenigingen uit te 
dagen goed na te denken over de wijze van 
het realiseren van een positiever sportklimaat 
binnen de vereniging. Een positiever 
sportklimaat leidt tot meer spelplezier, een 
betere sfeer binnen de vereniging, meer 
betrokkenheid van leden en ouder en daarmee 
tot ledenbehoud. Een bijkomend voordeel 
is dat een positief sportklimaat leidt tot een 
positief imago van een vereniging (Stichting 
NSA, 2012).
Vanaf eind augustus kunnen Delftse 
(studenten)sportverenigingen en -aanbieders 

gebruik maken van een (digitale) toolkit die 
hen helpen een positiever sportklimaat op 
hun club te realiseren. Daarnaast wordt er 
vanuit Delft voor Elkaar een online Facebook-
campagne gestart gericht aan alle Delftse 
inwoners. Laten we gezamenlijk zorgen voor 
een positiever sportklimaat waar iedereen met 
een veilig gevoel kan sporten en waarbij we 
continu streven naar verbetering. 

Lees het complete verhaal van Ruben Vos en 
Dirk Wils op de website van de Sportraad: 
https://sportraadvandelft.nl/

Naam: Laura Geurtsen
Leeftijd: 27 jaar
Vereniging: Atletiekvereniging AV’40
Functie binnen vereniging: Voorzitter

Hoe ben jij bij de vereniging terecht-
gekomen en ben je daar bestuurslid 
geworden? 
In 2019 had ik behoefte aan een nieuwe sport en 
interesse om atletiek weer op te pakken. Met een 
snelle Google zoektocht had ik Atletiekvereniging 
1940 (AV’40) snel gevonden. Na de eerste 
proeftraining wist ik al dat ik er zou blijven en ben 
vrij direct lid geworden. 

Bij mijn lid worden wist ik van mezelf al dat 
ik de interesse had om bestuurder te worden. 
Deze ambities heb ik laten vallen bij een huidig 
bestuurslid maar wou er nog niet op acteren 
totdat ik AV’40 als vereniging beter kende door 
het doen van ander vrijwilligerswerk. Na een 
jaar bij AV’40 heb ik er werk van gemaakt om 
betrokken te worden bij het bestuur. Zoals nu was 
de functie van secretaris open. Op de achtergrond 
heb ik eerst meegedraaid om te kijken of het klikte 
met het bestuur en te ervaren of ik me hiervoor 
verder in wou zetten. De eerstvolgende ALV ben 
ik als bestuurder voorgedragen en de rest is 
geschiedenis. 

Wat inspireert en trekt jou aan om 
bestuurder te zijn en waar ben je het 
meest trots op? 
In algemeenheid wil ik graag iets betekenen 
voor anderen en bijdragen aan een betere 
samenleving. Binnen de atletiekvereniging trekt 
het mij enorm om dat te uiten, op een plek en bij 

een sport waar mijn hart ligt. Ik krijg energie van 
de weerspiegeling van de leden waarvoor ik het 
werk doe. Het zien dat er actief en met veel plezier 
gesport wordt, genoten wordt van de faciliteiten 
en de inzet en enthousiasme van de vrijwilligers. 
Dat zien en weten dat ik daar een bijdrage aan 
heb geleverd, is ook hetgeen waar ik het meest 
trots op ben. 

Wat wil jij meegeven aan alle jongeren 
die erover nadenken bestuurslid te 
worden? 
Doen! Laat je eigen onzekerheden je niet 
tegenhouden. Er is altijd ruimte om te leren en de 
ervaring maakt je alleen maar rijker. 

Naam: Kirsten van den Broek
Leeftijd: 22 jaar
Vereniging: Handboogsportvereniging 
Frederik Hendrik  
Functie binnen vereniging: Secretaris

Hoe ben jij bij de vereniging 
terechtgekomen en ben je daar 
bestuurslid geworden? 
Ik kwam eerst mee met een vriendengroep naar 
de vereniging en ben er toen blijven hangen 
vanwege de gezelligheid. Ik begon meteen met 
vrijwilligerswerk en na een jaartje kwamen er een 
aantal vacatures voor het bestuur vrij. Ik was nog 
niet heel lang lid, dus het was wel een spannende 
stap, maar ik besloot toch om de rol van secretaris 
op mij te nemen. Het leek mij erg leuk en een 
goede manier om mijn steentje bij te dragen aan 
de vereniging. 

Wat inspireert en trekt jou aan om 
bestuurder te zijn en waar ben je het 
meest trots op? 
Wat een bestuursfunctie zo leuk maakt is denk ik 
allereerst de vrijheid om zelf na te denken over 
de vereniging en waar jij mee aan de slag wilt. 
Als je ziet hoe jouw ideeën impact hebben op de 
vereniging is dit natuurlijk heel leuk om te zien. Ik 
houd mij ook veel bezig met vrijwilligers, wat ook 
inspirerend is. Ik ben supertrots op de vrijwilligers 
die zich inzetten voor onze vereniging. Het meest 
trots ben ik wel op wie wij als vereniging zijn. Bij 
onze vereniging is iedereen welkom en voel je je 
ook al snel deel van de vereniging. 

Wat wil jij meegeven aan alle jongeren 
die erover nadenken bestuurslid te 
worden? 
Allereerst, gewoon doen! Het kan misschien 
spannend zijn om als jonger iemand het bestuur 

in te stappen, maar je kan juist ook zoveel 
toegevoegde waarde hebben omdat jij wellicht 
anders naar dingen kijkt. Daarnaast is het 
belangrijk dat het jongere deel van de vereniging 
ook vertegenwoordigd is in het bestuur. Ook voor 
jezelf is een bestuursfunctie hartstikke goed. Het 
is een kans om jezelf te ontwikkelen en je leert 
er ontzettend veel van! Daarnaast is het ook 
gewoon ontzettend leuk en gezellig om samen in 
het bestuur te zitten. Het is natuurlijk leuker als 
er bekenden van jou in het bestuur zitten, dus je 
kan ook altijd overwegen om samen met iemand 
anders het bestuur in te gaan!

Naam: Thijs Bril
Leeftijd: 25 jaar
Vereniging: BC Delft
Functie binnen vereniging: Algemeen 
bestuurslid

Hoe ben jij bij de vereniging 
terechtgekomen en ben je daar 
bestuurslid geworden? 
Badmintonnen zit bij mij in de familie. Mijn 
moeder speelt nog steeds en mijn vader heeft ook 
gespeeld. Zelfs mijn oma heeft heel veel voor de 
club gedaan en er vroeger gespeeld. Vanaf mijn 
5e speel ik al badminton en dat doe ik al die tijd 
bij mijn clubbie BC Delft. Op mijn 17e ben ik door 
mijn enthousiaste voorganger overgehaald om in 
het bestuur te zitten en sindsdien ben ik algemeen 
bestuurslid. Als algemeen bestuurslid heb ik geen 
specifi eke vaste taak. Ik probeer te helpen waar 
kan en ik heb van tijd tot tijd wat losse taken 
om te doen. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
het mee zorgdragen aan een nieuw club shirt, 
het uitzoeken van nieuwe shuttles voor volgend 
seizoen en ik heb een tijd terug onze maandelijkse 
nieuwsbrief verzorgd. Verder denk ik altijd mee 
tijdens onze bestuursvergadering die elke 6 weken 
plaatsvinden en probeer ik goede input te leveren.

Wat inspireert en trekt jou aan om 
bestuurder te zijn en waar ben je het 
meest trots op? 
Ik vind het mooi om wat terug te geven aan 
mijn club. Het is een club die toch altijd al uit 
een hechte gezellige groep mensen bestaat. 
Tijdens de coronatijd – toen we de sporthal niet 
meer in konden – hebben we bijvoorbeeld nog 
wel leuke activiteiten voor onze leden kunnen 

organiseren. In een korte tijd konden met hulp van 
onze leden een leuke buitentraining opzetten ter 
“vervanging” van alles wat we moesten missen.

Wat wil jij meegeven aan alle jongeren 
die erover nadenken bestuurslid te 
worden? 
Als bestuurder leer je je club op een andere manier 
kennen en heb je de kans om met jou ideeën en 
input de toekomst van jouw club te bepalen. 


