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Verslag ALV – Sportraad van Delft – Locatie voetbalvereniging Vitesse 
Delft maandag 14 november 2022 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft 
Cees van Velzen (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), 
Frank Engering, Leroy Nijhoff (bestuursleden) 
 
Overige aanwezigen: 
Bij ALV en het Sportcafé waren 62 personen aanwezig. Er waren 24 
sportverenigingen en 13 instanties aanwezig. 
 
Notulist: 
Petra Lukassen 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: Paul de Bree (sv DHL) Andre 
Groenewegen en LAGA. 
 
1. Opening 
Om 19.00 uur opent voorzitter Cees van Velzen de vergadering. 
De voorzitter heet iedereen welkom bij het 1e deel van de vergadering. Vanaf 
19.45 uur wordt de vergadering vervolgd met het Sportcafé. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda zoals voorgelegd, wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen bestuur 
- Het onderzoek naar gemeenschappelijke inkoop door verenigingen is on-hold 
gezet; te weinig animo vanuit de verenigingen. Verenigingen op sportparken 
kunnen dit sowieso gezamenlijk oppakken. 
- Door het bestuur zijn diverse verenigingen bezocht. Dit zijn verhelderende 
bezoeken geweest, verslag hiervan volgt. De meest gehoorde opmerking was dat 
er veel mailingen zijn vanuit de Sportraad. Er wordt gekeken naar een manier 
om dit efficiënter aan te pakken. 
- Het bestuur heeft iedere 3 maanden een gesprek met de Gemeente. Verslag 
hiervan staat op de website. 
- Samenwerking Sportakkoord wordt verlengd tot volgend jaar.  
 
4. Vaststelling verslag ALV d.d. 25 april 2022  
Het verslag wordt, met dank aan de notulist voor de notulen, goedgekeurd. 

5. Vaststelling contributie en begroting 2023  
Toelichting: 
- Contributie ten opzichte van vorig jaar is ongewijzigd. 
- Er is een post opgenomen voor het 75-jarig jubileum. 
De begroting wordt goedgekeurd. 
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6. Rondvraag 
- De periode tijdens Corona was voor veel verenigingen geen vetpot. Vanuit de 
Sportraad is meerder malen aangegeven dat er via de Gemeente een toelage 
aangevraagd kon worden. Tip vanuit de vergadering (Marc Lamay): lees de 
berichten van de Sportraad goed! 
- Is er al een programma bekend voor het jubileumjaar? De voorzitter geeft aan 
dat er een werkgroep is die zich hier mee bezig houdt. Het jubileum wordt 
gecombineerd met de Nationale Sportweek, verder blijft het programma nog 
geheim. 
 
7. Sluiting vergadering 
Onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid sluit de voorzitter om 19.15 
uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om vooral te blijven voor het 
vervolg tijdens het Sportcafé. 


