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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Adviesraad voor Sport. 2018 stond in het teken van 

verandering. Op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit volgde een nieuw college 

en een nieuwe wethouder voor sport.  

 

Een wijziging vond ook plaats bij de beleidsafdelingen van de gemeentelijke organisatie Onderwijs, 

Cultuur en Welzijn. De dienst voor sport, cultuur, welzijn, jeugd en onderwijs onderging een 

reorganisatie. Om de vraagstukken van nu op een hedendaagse aanpak te benaderen, wenst de 

directie een meer integrale aanpak. De nieuw ingerichte organisatie kan hierin ondersteunen. 

Ondanks dat het door ons gekoesterde ‘sportprofiel’ is weggevallen, zien wij ook de kansen van 

deze nieuwe manier van werken. Wij hopen dan ook dat dit bijdraagt om nóg meer inwoners in Den 

Haag voor sport enthousiast te maken en in beweging te brengen en te houden. 

 

Ook de Adviesraad voor Sport heeft haar werkwijze enigszins aangepast. Naast het monitoren en 

signaleren van kansen en knelpunten, wil de Adviesraad meer zichtbaar en transparant haar 

adviezen opstellen en uitdragen. Dit resulteerde bijvoorbeeld door de lancering van een eigen 

website waar onze adviezen terug te vinden zijn.  Om de politiek te blijven boeien voor sport, 

spreken we meer in bij raadscommissies en bouwen we aan een politiek netwerk door kennis te 

maken met raadsleden met sport in hun portefeuille. Deze aanpak zetten we in 2019 voort. Dit alles 

om uiteindelijk nóg meer aandacht te creëren voor de kansen van sport én voor de stad.  

 

Nieuwsgierig geworden naar waar de Adviesraad in 2018 zoal bij betrokken was? Blader dan snel 

verder naar het verslag. Of neem een kijkje op onze site www.sportadviesraad.nl om meer te lezen 

over onze adviezen.  

 

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van alle leden van de adviesraad en 

van het secretariaat en hen langs deze weg hartelijk dank zeggen voor hun deskundige inzet tijdens 

het verslagjaar.  Dank ook aan alle organisaties waar we aan klopten voor informatie en advies. 

 

 

John van den Berg    

voorzitter    

http://www.sportadviesraad.nl/
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1.  Werkwijze van de Adviesraad voor Sport 

De Adviesraad voor Sport is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeenteraad en het college van 

B&W - met specifiek de sportwethouder - op het gebied van sport en bewegen gevraagd en 

ongevraagd advies geeft over de hoofdlijnen van het sportbeleid van de gemeente. De adviezen 

kunnen op veel aandachtsgebieden betrekking hebben, waaronder in elk geval sportinfrastructuur, 

sportaanbieders, bevordering van sportparticipatie, sport en onderwijs, sport en gezondheid, 

sportevenementen en topsport.  

 

Om de taken optimaal te kunnen uitvoeren, houdt de Adviesraad voor Sport zich actief op de hoogte 

van actuele ontwikkelingen in het sportbeleid op nationaal en lokaal niveau en van ontwikkelingen 

in het wetenschappelijk onderzoek naar sport en bewegen. Belangrijk moment dit jaar was het 

collegeakkoord 2018-2022: stad van kansen en ambities.  Hierin beschrijft het nieuwe stadsbestuur  

de ambities voor sport in de komende vier jaren, inclusief een reservering van financiële middelen 

voor het WK Zeilen in 2022, een athletic skills track en een buitenbad.  

Op landelijk niveau vond een belangrijke markering plaats met de ondertekening van het Nationaal 

Sport Akkoord door vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties. Doel 

van het landelijke Sportakkoord is om de organisatie en financiën van sport in ons land 

toekomstbestendig te maken. Het heeft de Haagse wethouder voor sport, Richard de Mos, 

geïnspireerd om kort na de ondertekening zich uit te spreken om ook in Den Haag, samen met 

partners, te werken aan een lokaal sport akkoord.  

Daarnaast houdt de Adviesraad voor Sport op verschillende manieren contact met de Haagse 

sportwereld. De maandelijkse vergadering van de Adviesraad wordt zo veel mogelijk ‘op locatie’ bij 

een telkens andere Haagse sportvereniging of sportaanbieder gehouden. In de paragraaf  ‘Vormen 

van overleg’ leest u hier meer over. 

Het bureau van de Adviesraad  voor Sport is gevestigd in Sportcampus Zuiderpark. Met een plek in 

het huis van de sport, kan de Adviesraad een signalerende rol vervullen voor die onderwerpen die 

bestuurlijke aandacht verdienen. Het bureau wordt bemand door de secretaris. Deze schrijft en 

verstuurt wekelijks de nieuwsbrief voor de leden met daarin nationale en lokale relevante 

berichtgevingen.  Verder is het secretariaat verantwoordelijk voor de voorbereiding van rapportages 

en adviezen, het notuleren van de vergaderingen en het verzorgen van de correspondentie. De 

secretaris is de verbindende schakel tussen de gemeente en de Adviesraad voor Sport, hetgeen 

ervoor zorgt dat enerzijds de Adviesraad op tijd betrokken wordt bij beleidsontwikkelingen en 

hierover kan adviseren en anderzijds het gemeentelijk apparaat op de hoogte blijft van wat er in de 

Adviesraad voor Sport en in de Haagse sportwereld aan opvattingen en wensen over het sportbeleid 

leeft.  
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2. Vormen van overleg 

De Adviesraad voor Sport kent verschillende vormen van overleg: 

A. Vergaderingen van het Algemeen Bestuur  

Het algemeen bestuur van de Adviesraad vergaderde in 2018 zeven keer. De vergaderingen worden 

‘thuis’ of op locatie gehouden. In het laatste geval treedt de sportorganisatie als gastheer op en 

wordt in de gelegenheid gesteld de vereniging te introduceren en knelpunten onder de aandacht te 

brengen. Hierdoor wordt de kennis en het netwerk met sportorganisaties vergroot en de adviesraad 

blijft daardoor beter op de hoogte van wat er aan de Haagse sportbasis leeft.  Tijdens de 

vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

30 januari:  Gastheer en introductie door BSV Teniersplantsoen  

Ontmoeting met de sportportefeuillehouder, wethouder Baldewsingh 

Stand van zaken voorbereidingen sportdebat 

Lancering website www.adviesraadvoorsport.nl 

14 maart: Presentatie Volvo Ocean Race 2018, projectleider Frank van der Peet (DSO) 

Bepreken aanbevelingen voor coalitie-onderhandelingen 

Bespreken invulling vacatures adviesraad voor sport 

15 mei: Presentatie en discussie met architect Jan Knikker, MVRD over sport in een 

stedelijke omgeving 

Jaarverslag 2017 

Discussienota Haagse sporthallen  

27 juni: Gastheer en introductie Jachtclub Scheveningen 

Bespreken concept-advies iz Rapport Commissie De Vries 

Voordracht invulling vacatures adviesraad voor sport  

3 oktober: Gastheer en introductie invalidesportvereniging Kameleon 

Gemeentelijke programmabegroting 2019, onderdeel sport  

Evaluatie Sportmanifest 2014 – 2018 

Vergelijk Coalitieakkoord 2018-2022 en Sportmanifest 2018-2022 

8 november : Gastheer en introductie roeivereniging De Laak 

Bespreken uitwerking Haags Sport Akkoord, projectleider Lieke de Jong (OCW) 

13 december: Vergadering met de nieuwe wethouder Sport, Richard de Mos 
 

Tijdens de bijeenkomst met wethouder Rabin Baldewsingh werd teruggeblikt op de activiteiten van 

de wethouder voor sport in de periode 2014-2018. Ook werd besproken welke uitdagingen de sport 

in Den Haag ervaart. Naast dit formele overleg is er frequent informeel contact geweest om 

wederzijds zienswijzen kenbaar te maken en zaken af te stemmen. 

Op 11 september vond een eerste informele kennismaking plaats met Richard de Mos, de wethouder 

voor Sport, Economie en Buitenruimte voor de periode 2018-2022. Dit vond plaats tijdens de 

jaarlijkse dinervergadering van de adviesraad voor sport, waarbij afscheid wordt genomen van leden 

die aftreden en nieuwe leden worden verwelkomd.  

http://www.adviesraadvoorsport.nl/
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In december 2018 vond een eerste inhoudelijke ontmoeting plaats met de wethouder sport. Het 

gesprek bood volop ruimte om wederzijds vragen te stellen.  Er werd gesproken over de Finish van 

de Volvo Ocean Race, maar ook over de voorbereiding van een Haags Sport Akkoord, de ideeën 

voor een Haag Sportkwartier in Escamp en de Europese Sporthoofdstad 2022. De adviesraad heeft 

aandacht gevraagd voor het eerder afgegeven advies voor Haagse talenten en topsportverenigingen 

en voldoende ruimte voor sport in de stad, zoals de Binckhorst. In een goede sfeer werden 

wederzijds standpunten uitgewisseld. 

Sinds januari 2018 wordt de gemeente Den Haag bij de adviesraadvergaderingen vertegenwoordigd 

door Hanneke van der Marel (OCW/Directeur Sport).  

Tot medio 2018 vond er structureel contact plaats tussen de secretaris en de afdeling 

OCW/Sportbeleid. Na de reorganisatie van de beleidsafdelingen van de dienst Onderwijs, Cultuur 

en Welzijn is dit structureel contact komen te vervallen. Er wordt nog gezocht naar een passend 

alternatief, zodat ontwikkelingen en actuele zaken kunnen worden uitgewisseld. 

  

B. Vergaderingen van het Dagelijkse Bestuur 

Het dagelijks bestuur werd gevormd door John van den Berg (voorzitter), Koen Baart (vice-

voorzitter),  Wendy van der Meijs (secretaris) en Pjer Wijsman.  Koen is na zijn afscheid als 

adviesraad lid, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn, per 1 oktober 2018 opgevolgd door 

Kees Mol.  

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur werden vooraf gegaan door een vergadering van het 

Dagelijks Bestuur, waarbij wordt besloten welke bespreekonderwerpen op de agenda worden gezet. 

Ook het overleg met de wethouder wordt door het dagelijks bestuur voorbereid.  De vergaderingen 

van het DB vonden plaats op 12 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 22 mei, 11 juni, 3 

september, 12 oktober en 30 november. 

 

C. Overige bijeenkomsten 

Naast genoemde vergaderingen was de Adviesraad voor Sport zeer nauw betrokken bij de volgende 

twee bijeenkomsten: 

6 maart: Haags Sportdebat, ter voorbereiding op de gemeentelijke verkiezingen  

Ter voorbereiding op deze gemeentelijke verkiezingen, organiseerde de Adviesraad voor Sport 

samen met Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag een Haags sportdebat.  In totaal deden 9 

partijen  (D66, PvdA, Groen Links, Haagse Stadspartij, VVD, CDA, Groep de Mos, Islam 

Democraten en Bond voor Studenten Actie) mee aan dit sportdebat. 

Onder leiding van presentator Tom van 't Hek gingen politici met elkaar én het publiek in gesprek 

over de kansen van sport in Den Haag. Het debat werd gevoerd aan de hand van drie thema's: Den 

Haag als Europese Sporthoofdstad 2022, de bevolkingsgroei van Den Haag in 2030 en de gevolgen 

daarvan voor de sport en tot slot de invloed van anders georganiseerde sporten op de huidige  

verenigingen.  
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Negen politieke partijen namen deel aan het sportdebat  2018. 

Bron: Sebastiaan Nederhoed 

De aanwezige politici waren het er over eens dat er meer samenwerking in de wijken mogelijk moet 

worden gemaakt tussen de scholen, verenigingen en de gemeente. Ook gaven ze hun 

onvoorwaardelijke steun aan de sportverenigingen, die zich met hun sociale en culturele functie al 

decennia lang inzetten om Hagenaars aan het bewegen te krijgen. Er werden lansen gebroken voor 

betere samenwerkingsverbanden, het bedenken van creatieve ideeën om overgewicht tegen te gaan 

en het bewegingsvriendelijk maken van de stad en haar openbare ruimten. Tom van 't Hek vatte de 

avond treffend samen: 'Iedereen is voor sport, maar de route waarlangs is nog wel eens verschillend. 

Vergeleken met acht jaar geleden heeft de sport in Den Haag een onomstreden waarde.' 

 

19 juli:  Jaarlijkse netwerkbijeenkomst & presentatie Sportmanifest 2018-2022 

De Adviesraad organiseert één keer per jaar een netwerkbijeenkomst. Dit jaar werd de bijeenkomst  

tezamen met Den Haag Topsport georganiseerd. Ruim 100 vertegenwoordigers van Haagse 

(top)sportverenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven van de Club van 100 van Den Haag 

Topsport werden verwelkomt op Sportcampus Zuiderpark. In de evenementenruimte van het EK 

Beachvolleybal 2018 werden de aanwezigen verwelkomt door John van den Berg, voorzitter van de 

Adviesraad voor Sport en Hanneke van der Marel, gemeentelijk directeur Sport. Na de opening was 

er tijd om te netwerken en de mogelijkheid om Nederlandse teams aan te moedigen tijdens de 

wedstrijden van het EK Beachvolleybal Toernooi 2018.   
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Ca. 100 genodigden tijdens de netwerkbijeenkomst 2018.  

Bron: Den Haag Topsport 

 

3. Deelname & representatie 

Naast eerdergenoemde situaties was de adviesraad aanwezig bij lokale en nationale wedstrijden en 

bijeenkomsten. Dit niet alleen uit oogpunt van public relations maar vooral om kennis te nemen van 

hetgeen de Haagse sportwereld bezighoudt. Als de agenda daartoe aanleiding geeft, worden ook 

politieke bijeenkomsten bijgewoond, zoals raadscommissie- en raadsvergaderingen.  De leden van 

de Adviesraad namen actief deel aan diverse bijeenkomsten, waaronder: 

 

- Sportdebat 2018 (projectgroep) 

- Platform Stad  (stadsgesprekken over snel stad maken, mobiliteit, central innovation district) 

- Homo-acceptatie in de Haagse Sport (project Haagse Norm) 

- Thema bijeenkomsten gemeente Den Haag (Omgevingswet, AVG, subsidies sportaccommodaties) 

- Vereniging Sport & Gemeenten (BTW, kennisdag)  

- Symposia en conferenties (Sport in de Buurt, Veilig Sportklimaat, J. Blankensteijn Foundation)  

- Haags Sportgala 

Er vond inhoudelijk overleg plaats met de volgende externe contacten: 

- Verenigingen: o.a. Haag Atletiek, RV De Laak, BVO ADO, Samenwerkende Haagse 

Sporttalentenvereniging  (SHS), Stichting ADO Vrouwen, Stichting Renbaan Duindigt 

- Woordvoerders Politieke Partijen 

- Comité Denksportcentrum Loosduinen i.o. 

- Stichting Werkgevers Sportclub Den Haag 

- Stichting BOSAN Turnacademie 

- KVLO (Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding) 
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- Scholen: Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Segbroek LOOT-school 

- Leden Club van 100 (Den Haag Topsport) 

- Het Beweegloket 

- Stichting Haags Sport Museum (i.o) 

- Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten 

- Sportbelang SGK 

 

4. Werkgroepen 

Ter voorbereiding van advieswerk en besluitvorming zijn in 2018 drie werkgroepen 

samengesteld, die uit leden van de Adviesraad bestaan, waar mogelijk aangevuld met  experts. 

 De Stuurgroep Sportdebat 2018 is opgericht om de voorbereidingen van het Sportdebat 2018 

te organiseren. Tijdens dit debat waren 9 Haagse politieke partijen aanwezig om hun plannen 

voor de sport in de toekomst naar voren te brengen. Vanuit de Adviesraad voor Sport hebben de 

vicevoorzitter (Koen Baart) en de secretaris (Wendy van der Meijs) zitting in de stuurgroep. 

Daarnaast nemen de directeur van de Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag (Rex von 

Winckelmann), bestuurslid van NOC*NSF (Marcella Mesker) en communicatieadviseur van 

Smith Communicatie (Ilse Zandbergen) zitting in de stuurgroep.  

 

 Werkgroep Ruimte voor Sport richt  zich op het behouden en vrijmaken van voldoende ruimte 

om sport en bewegen mogelijk te maken in een groeiende stad. De werkgroep is in juli 2018 

gestart. Naast deskresearch zijn er ook gastsprekers uitgenodigd. Het advies wordt begin 2019 

overhandigd aan het college van B&W. 

 

 De PR-Commissie richt zich op het uitdragen en bekend maken van de rol van de Adviesraad 

voor Sport.  Onder begeleiding van de PR-commissie is de website www.adviesraadvoorsport.nl 

tot stand gekomen, ontvingen alle leden visitekaartjes op naam en is de werkwijze van de 

adviesraad aangescherpt op transparantie en pro-activiteit. De werkgroep heeft in het najaar van 

2018 de activiteiten afgerond. 

 

 

5. Adviezen 

Tijdens het verslagjaar werden de volgende formele adviezen uitgebracht: 

a)  Aanbevelingen voor de Haagse Sport ten behoeve van de coalitie-onderhandelingen  

Ten tijde van de onderhandelingen voor een nieuw te vormen college van wethouders in het eerste 

kwartaal van 2018, stuurde de adviesraad een brief uit aan formateur Wiegels, om het belang van 

sport nogmaals te benadrukken. In de brief werden de belangrijkste aanbevelingen voor de Haagse 

sport genoemd op basis van het Sportmanifest 2018-2022.  Nadat het nieuwe college zich had 

gevormd, is er een felicitatiebrief namens de adviesraad aan het nieuwe college gericht met daarin 

een oproep om in alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Den Haag ook oog voor sport en 

bewegen te houden. De adviesraad constateerde eerder bij besprekingen van het concept-

omgevingsplan Binckhorst, dat er nauwelijks tot geen ruimte ingepast is voor sportvelden en/of 

sporthal in de opnieuw in te richten wijk.  

http://www.adviesraadvoorsport.nl/
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b) Inspreektekst commissie Ruimte in reactie op concept Omgevingsplan Binckhorst 

Tijdens de hoorzittingen in de commissie Ruimte op 12 september 2018 en op 5 november 2018 

riep de voorzitter van de Adviesraad voor Sport de gemeenteraad op om in het Omgevingsplan 

Binckhorst voldoende ruimte vooraf  te reserveren voor sport- en beweegvoorzieningen. Het 

Omgevingsplan is op 30 november 2018 door de gemeenteraad vastgesteld, onder voorbehoud dat 

er een voorzieningenkaart komt, inclusief sport- en beweeglocaties. 

c) Advies op de rol van de gemeente in bestrijding van seksuele intimidatie en misbruik in sport 

In juli 2018 stuurde de Adviesraad voor Sport het Advies 'Bestrijding seksuele intimidatie en 

misbruik in de sport' aan de wethouder voor sport. Belangrijkste boodschap van het advies is om 

verenigingen te ondersteunen bij de aanpak van ongewenste intimiteiten in de sport. De adviesraad is 

van mening dat de gemeente juist lokale sportverenigingen - die te maken hebben met beperkte 

financiële middelen, kennis en beperkt aantal vrijwilligers - kan ondersteunen in het bieden van een 

veilige sportomgeving en adviseert de gemeente een aantal concrete maatregelen. De aanbevelingen 

richten zich op bijvoorbeeld het verbinden van gemeentelijke subsidievoorwaarden aan interne regels 

van verenigingen zoals een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers en begeleiders en de 

aanwezigheid van een integriteitsprotocol en het invoeren van een keurmerk 'Veilige Haagse 

Sportvereniging'.  Lees het hele advies op onze website. 

d) Reactie op de Programmabegroting 2019-2022, onderdeel sport 

In onze brief naar aanleiding van de Programmabegroting 2019 heeft de Adviesraad opnieuw 

aandacht gevraagd voor de omvang van het sportbudget ten opzichte van de ambities die Den Haag 

hiervoor heeft.  De Adviesraad is van mening dat een 100% sportdeelname alleen mogelijk is, als er 

meer financiële middelen beschikbaar zijn om dit doel te realiseren. Juist omdat de groepen die nu 

nog niet sporten, van organisaties extra inspanningen vergen om hen te bereiken en te motiveren.  

Het Sportmanifest 2018 – 2022 blijft het strategisch plan en geeft onze wensen weer voor de sport 

in de komende vier jaar. Aan de hand van het Sportmanifest wordt het gemeentelijk sport- en 

beweegbeleid getoetst. Tevens fungeert het als vertrekpunt voor de Adviesraad bij gesprekken met 

externe partijen en bij het doen van aanbevelingen ter voorbereiding op de nieuw te vormen coalitie. 

Alle adviezen zijn te vinden op onze website www.adviesraadvoorsport.nl. 

 

6. Budget 2018 

Het werkbudget van de Adviesraad voor Sport bedroeg voor 2018  € 21.000,- plus een eenmalige 

verhoging van € 20.000 voor de organisatie van het sportdebat. Het totale budget is voor € 33.400,- 

besteed aan: de voorbereiding en organisatie van het sportdebat, vergaderkosten, presentatiegelden, 

evenementen & activiteiten,  drukwerken, communicatiekosten (onderhoud website, visitekaartjes, 

digitale nieuwsbrief) en lidmaatschappen. Voor de kosten, verbonden aan de inzet van de secretaris, 

ontvangt de Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 

een subsidie. 

 

  

https://adviesraadvoorsport.nl/advies-aanpak-seksuele-intimidatie-in-sport-juli-2018.html
http://www.adviesraadvoorsport.nl/
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7. Leden van de Adviesraad voor Sport  

Hieronder een overzicht van de leden in 2018, hun expertise en het jaar waarin de huidige 

zittingstermijn eindigt: 

 

John van den Berg – voorzitter  - bestuur, onderwijs     (2022)  

Koen Baart – vicevoorzitter  - bestuur, politiek     (2018) 

Wendy van der Meijs - secretaris - overheid, topsport    (2021) 

Pjer Wijsman - dagelijks bestuur - bestuur, onderwijs     (2020) 

Kees Mol – dagelijks bestuur  - onderwijs, sportverenigingen  (2022) 

Catharina Abels    - politiek, maatschappij    (2022) 

Ellen Bekkering   - bedrijfsleven, sponsoring    (2019) 

Rob van Bokhoven   - sport en recht, ongeorganiseerde sport (2021) 

Wimar Bolhuis   - politiek, bestuur    (2022) 

Troy Douglas    - topsport     (2021) 

Liliane Mandema   - sportmedische zaken, sportverenigingen (2020) 

Han Potma    - onderwijs, topsport    (2018) 

Anja Overhoff    - bestuur, politiek     (2019) 

Lisette van den Heuvel  - sport en welzijn    (2021) 

Soraya Samuels   - maatschappij, welzijn    (2019) 

Job Schenau    - onderwijs, bestuur    (2022) 

Carola Uilenhoed   - topsport, bedrijfsleven    (2021) 

Anneke van Zanen   - bestuur, financiën     (2020) 

Jafar Zareei    - topsport, kracht en vechtsport   (2019) 

 

Koen Baart en  Han Potma zijn in 2018 uit de Adviesraad voor Sport getreden vanwege het bereiken 

van de maximale zittingstermijn (8 jaar). Mounia Abbadi trad om persoonlijke redenen begin 2018 

uit de adviesraad. Deze drie leden werden opgevolgd door respectievelijk Troy Douglas, die op 1 

juni 2018 door het college van B&W werd benoemd als lid van de Adviesraad voor Sport. Wimar 

Bolhuis en Job Schenau traden per 1 oktober aan als lid. Op de website www.adviesraadvoorsport.nl 

kunt u meer informatie vinden over de leden en hun achtergrond. 

  

http://www.adviesraadvoorsport.nl/
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Contactgegevens 
 

Adviesraad voor Sport 

Post- & bezoekadres: 

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 

2533 SR Den Haag 

 

Telefoon nummer: 06-46715841 

E-mail: sportadviesraad@denhaag.nl 

Website: www.adviesraadvoorsport.nl 

mailto:sportadviesraad@denhaag.nl

