
Sportraad bestaat 75 jaar! 
In augustus 1945 kwam uit een 
groep sportminnende Delftena-
ren de wens naar voren om één 
groot complex met sportterrei-
nen en een sporthal te verwezen-
lijken. 

Helaas bleek de Prinsenstad 
weinig rijp voor deze gedachte. 
Het duurde tot in 1948 voordat 
de gemeente er toch prijs op 
stelde dat er een coördinerende 
instantie moest komen. Op vrij-
dag 17 december 1948 wordt de 
Sportraad van Delft opgericht in 
“De Bourdon” op de Oude Delft 
151. Nu, anno 2023, bestaat de 

Sportraad van Delft 75 jaar en 
behoort tot de oudste sportra-
den van Nederland.

Vooraankondiging. 
We gaan dit heugelijke feit 
vieren op vrijdag 15 september, 
eind van de middag met een 
hapje, een drankje en een aan-
tal leuke, sportieve activiteiten. 
Locatie: DSV Full Speed. 

Nieuw Delfts Sportcafé & ALV Sportraad van Delft 
Het Sportcafé is een ontmoe-
tingsplek voor alle Delftse 
Sportaanbieders om kennis te 
delen en samen verbindingen te 
leggen op het gebied van Sport 
én Bewegen. 

Daarom organiseert de Sportraad 
van Delft in samenwerking met 
de Verenigingsondersteuners van 
Delft voor Elkaar een nieuw Delfts 
Sportcafé op maandagavond 24 
april 2023. 

Tijdens dit Sportcafé wordt u 
meegenomen in de nieuwste 
trends en ontwikkelingen omtrent 

ledenwerving, ledenbinding en 
ledenbehoud. Daarnaast ontvangt 
u tips en tools die u meteen in de 
praktijk kunt toepassen. Er is weer 
een inspirerende gastspreker 
gevonden. 

Voorafgaand aan dit Sportcafé 
vindt de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) van de Sportraad van 
Delft plaats. 

U bent allen uitgenodigd om deze 
avond bij te wonen. Wij zien u 
graag op maandagavond 24 april. 

Tot dan!

Inclusief 
Sporten en 
bewegen

Meer mensen een leven lang 
sporten en bewegen in een 
inclusieve sport- en beweeg 
omgeving

Het gaat erom dat iedereen:
• Met plezier mee kan doen
• Zich welkom voelt
•  Erbij hoort

Delfts Sportakkoord dendert door
Met het Delftse sportakkoord 
zetten we al een aantal jaar in op 
een gezonde Delftse samenle-
ving. Met nieuwe initiatieven ma-
ken we verenigingen gezond en 
toekomstbestendiger. Dat heeft 
voor mooie resultaten gezorgd in 
2022. 

Om mensen waarvoor sporten 
niet altijd zelfsprekend is, een 
zetje in de rug te geven, worden 
er zwemdiploma’s gehaald door 
vrouwen die nog geen A diplo-
ma hebben, in samenwerking 
met Zwemschool De Toekomst, 
terwijl het Startblok ervoor 
zorgde dat 43 kinderen met een 
beperking de start konden ma-
ken met het halen van hun A di-
ploma. Voor ouderen werden er 

vitaliteitsdagen georganiseerd, 
met zo’n 190 bezoekers, terwijl 
van de ouderen met de Ziekte 
van Parkinson er nu 20-weke-
lijks boksen bij Kyokushin Delft. 
Om sport en bewegen te 
stimuleren hebben verschil-
lende scholen deelgenomen 
aan clinics. Blue Birds bereikte 
15 basisscholen met liefst 1350 
deelnemers, 600 kinderen 
maakte kennis met badminton. 
Voor mensen met Diabetes is 
de Diabetes challenge georga-
niseerd, waardoor een groep 
van 12 nog steeds wekelijks 
samenloopt.

Verenigingen werden en wor-
den ondersteund op het gebied 
van een sociaal veilige sport 

met een campagne, die zelf 
gemakkelijk konden uitzetten 
op de vereniging. In totaal ont-
vingen 140 sport gerelateerde 
organisaties de promotiema-
terialen. Met elkaar proberen 
we er zorg voor te dragen dat 
de Delftse verenigingen meer 
bewust raken van de huidige 
situatie ten aanzien van een So-
ciaal Veilig Sportklimaat. Denk 
hierbij niet alleen aan vertrou-
wenscontactpersonen en VOG’s 
maar ook aan gedragsregels en 
thema’s zoals LHBTIQ+, grens-
overschrijdend gedrag en een 
pedagogisch sportklimaat!
Om verenigingen verder te 
inspireren werd het Sportcafé 
georganiseerd, 44 bestuurs-
leden werden aan het denken 

gezet over de toekomst van hun 
club. 

Tot slot waren er 79 deelne-
mers van 31 verenigingen aan 5 
cursussen, waaronder die van 
vertrouwenscontactpersoon. En 
er was meer, te veel om op te 
noemen. In Delft gaan we aan 
de hand van het sportakkoord 
dit jaar weer op dezelfde voet 
verder, naar een vitaal en maat-
schappelijk betrokken Delft. 
Heb jij zelf een idee voor het 
sportakkoord, laat het weten 
door te mailen naar Timme 
Provoost (t.provoost@haaglan-
denbeweegt.nl). 

Al deze initiatieven zijn tot stand 
gekomen dankzij de inzet van 

de vrijwilligers in de werkgroe-
pen, de coördinatie van Delft 
voor Elkaar en de stuurgroep 
Sportakkoord bestaande uit ge-
meente Delft, Sportraad Delft, 
Haaglanden Beweegt en GGD 
Haaglanden. Meer informatie 
volgt t.z.t.

Investeer in de ontwikkeling van 
jouw sportvereniging
De verenigingsondersteuners 
van Delft voor Elkaar zijn actief 
voor alle sportverenigingen in 
Delft. Zij geven kosteloos infor-
matie, advies en ondersteuning 
aan verenigingen met als doel 
een bijdrage te leveren aan het 
optimaal functioneren van de 
sportvereniging. Laat je vooral 
niet afschrikken als je met klei-
ne(re) hulpvragen zit. Hiervoor 
kun je ook nog steeds bij ze 
terecht!  Zij zetten zich specifi ek 

in voor het vitaal maken en hou-
den van sportverenigingen. 
Ook moedigen de verenigings-
ondersteuners de sportver-
enigingen in Delft aan om een 
sportaanbod op te zetten voor 
iedereen, ongeacht geslacht, 
leeftijd, beperking, geloofsover-
tuiging, afkomst of seksuele 
voorkeur. De verenigingson-
dersteuners zijn bereikbaar per 
email via vo.delft@haaglanden-
beweegt.nl

Gouden sportspeld 
voor Bruun van der 
Steuijt
 Op 4 januari 2023 heeft Bruun 
van der Steuijt een gouden 
sportspeld ontvangen van 
wethouder Karin Schrederhof.  
Bruun van der Steuijt is al ruim 
30 jaar lid van AV De Koplopers 
en heeft een grote passie voor 
vrijwilligerswerk. Naast het spea-
keren van wedstrijden, zoals bij 
de Golden Tenloop, bij Swim to 
Fight Cancer en doet hij nog veel 
meer vrijwilligerswerk. Hij is blij 
en dankbaar dat hij iets kan doen 
voor de maatschappij. 

Zilveren sportspeld 
voor Piet Verbraak

Het is 30 jaar geleden dat Piet 
Verbraak begon met het orga-
niseren van bridgemiddagen in 
het gebouw van “Buurtraad 74” 
dat ooit stond op de plek van 
de huidige Vermeertoren. Tot 
op heden wordt nog steeds ge-
bridged in het buurtcentrum “de 
Parel” op vrijdagmiddagen. Piet 
heeft zich al deze jaren belange-
loos ingezet met groot enthousi-
asme. Ook is Piet Verbraak jaren 
actief geweest als organisator 
Stijldansen op zaterdagavonden 
in het gebouw van de Drum-
quards en later in de Vleugel.


