
Cijfers Delfts Sportakkoord 2O22

Gerealiseerd 2O22

Sport en sociaal domein

Delfts Sportcafé 

61 bezoekers

44  verenigingsbestuursleden werden 
geïnspireerd om na te denken over de 
toekomst van hun sportvereniging

Campagne Positief Sportklimaat
toolkit ontvangen 

78 sportverenigingen

31
studentensportverenigingen

32 sportaanbieders

Diverse besturen  

Met het Delftse sportakkoord zetten we al een aantal jaar in op een gezonde 
Delftse samenleving. Met nieuwe initiatieven maken we verenigingen gezond 
en toekomstbestendiger. Ook stimuleren sport en bewegen en maken we dit 
toegankelijker maakt voor alle Delftenaren. We hebben inzichtelijk gemaakt wat 
dit jaar de bijdrage is geweest van elk initiatief. Hier hebben we deze factsheet 
van laten maken. Al deze initiatieven zijn tot stand gekomen dankzij de inzet 
van de vrijwilligers in de werkgroepen, de coördinatie van Delft voor Elkaar en 
de stuurgroep Sportakkoord bestaande uit gemeente Delft, Sportraad Delft, 
Haaglanden Beweegt en GGD Haaglanden.

6 interviews met jonge bestuurders  van Delftse 
sportverenigingen ter inspiratie en als voorbeeld 
(mede mogelijk gemaakt door de Sportraad van Delft)

5 Cursussen 79 deelnemers

vanuit 31 verenigingen

19O
bezoekers bij twee vitaliteitsdagen

2O
deelnemers aan de 
wekelijkse lessen 
parkinsonboksen 

Werkgroep verenigingsondersteuning

25
vrouwen halen hun zwemdiploma 

bij zwemschool De Toekomst

De inwoners van Buitenhof 
konden kennismaken met 

schaatsen 

kinderen met een beperking zijn bezig 
met het halen van hun zwemdiploma 
bij stichting Het Startblok

43

21
volwassenen met een beperking 
zwemmen wekelijks met stichting 
Het Startblok in zwembad 
Kerkpolder

Sportstimulering en -innovatie

Delftse Sportweek

53O

149

22 23

Verenigingen

Sportaanbieders

Activiteiten

Deelnem
ers

Volleybalworkshop  VVV Delta - 3 scholen - 15O leerlingen 

Sportenindelft.nl - 142 sportaanbieders - 11.654 bezoekers website 
 
Delft Try Out VO  - 62 deelnemers 

Diabetes challenge - 12 deelnemers wandelen nog steeds samen

Blue Birds - 15 basisscholen - 135O kinderen hebben deelgenomen

Badminton clinic - 4 scholen - 6OO kinderen hebben deelgenomen

Rembrandtschool - 3 sporten - 12O kinderen hebben deelgenomen


