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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Adviesraad voor Sport. Het jaarverslag geeft
een beeld van de activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden.
Tijdens 2016 werd duidelijk dat de gemeente volop inzet op de uitvoering van de
sportnota “Sport maakt Den Haag sterker”. Dat is ook nodig om alle ambities
daadwerkelijk waar te maken. De vertaalslag van plan naar praktijk wordt via plannen
van aanpak vormgegeven.
Maar ambities kosten ook geld. Tijdens het verslagjaar hebben wij kunnen vaststellen
dat de begrotingsomvang voor de sport in Den Haag nagenoeg gelijk blijft. Dat lijkt
positief in een tijdperk waarin nog van bezuinigingen sprake is. Maar de uitvoering van
de eerder aangehaalde sportnota vraagt ongetwijfeld om een groter bestedingsvolume.
Tijdens het verslagjaar bleek ook dat de economie aantrekt. Dat betekent dat mensen
weer meer gaan consumeren en meer tijd en geld besteden aan de kwaliteit van leven.
Ook dat is een factor die bijdraagt aan de sportdeelname in Den Haag. Daarbij is
vastgesteld dat individuele sporten populair zijn, maar ook steeds vaker in
groepsverband worden beoefend, veelal op vaste tijden en met vaste trainers.
Sportverenigingen die ondernemend zijn en gericht inspelen op de wensen van sporters
profiteren van de groei in sportdeelname.
De sport was tijdens 2016 weer volop in beweging. De adviesraad hoopt met zijn inzet
wederom een bijdrage te hebben geleverd aan de ontwikkeling van het gemeentelijk
sport-, recreatie- en beweegbeleid.
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.
John van den Berg
voorzitter
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2.

Leeswijzer

Hoofdstuk 3
Hierin komen visie, werkwijze en jaarwerkplan aan de orde. Een beeld wordt gegeven
van de manier waarop de adviesraad uitvoering aan missie en taken geeft.
Hoofdstuk 4
Laat ontwikkelingen tijdens het verslagjaar met de samenstelling van de adviesraad
zien.
Hoofdstuk 5
Visualiseert welke overlegstructuren de adviesraad nodig heeft om naar behoren te
kunnen functioneren.
Hoofdstuk 6
Geeft inzicht in projecten die in 2016 aandacht hebben gevraagd en in werkgroepen die
actief waren.
Hoofdstuk 7
Laat zien welke adviezen in 2016 zijn uitgebracht en geeft inzicht in de strekking van
de inhoud.
Hoofdstuk 8
Geeft een beeld van enkele bijzondere activiteiten die in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden.
Hoofdstuk 9
Toont een overzicht van representatieve zaken die gedurende 2016 op de adviesraad
zijn afgekomen.
Hoofdstuk 10
Geeft inzicht in de huisvesting van het secretariaat, ook waar het om de toekomst
gaat.
Hoofdstuk 11
Visualiseert op welke wijze de besteding van het voor 2016 beschikbare
activiteitenbudget heeft plaatsgevonden.
Hoofdstuk 12
Laat zien hoe de adviesraad er per 31 december 2016 uit ziet en biedt inzicht in de
achtergronden van de adviesraadleden.
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3.

Profiel

Missie
Adviesraad voor Sport is door de gemeente Den Haag in 1997 in het leven geroepen om
vanuit een onafhankelijke positie een optimaal sport- en recreatiebeleid in de stad te
bevorderen.
De adviesraad richt zich daarbij op het bevorderen van sport en bewegen in Den Haag
in al zijn veelzijdigheid.
Taak
De belangrijkste taak van de adviesraad is het geven van adviezen aan de wethouder
met sport in zijn portefeuille over aangelegenheden die de georganiseerde en
ongeorganiseerde sport betreffen. Dit zowel op verzoek als uit eigen beweging.
Daarnaast onderhoudt de adviesraad veelvuldig contact via een netwerk van
sportorganisaties en van organisaties op het gebied van bewegen. Doel hiervan is de
dialoog tussen alle bij sport betrokken organisaties te stimuleren en gegevens te
vergaren die bij het opstellen van adviezen van belang zijn.
Visie
De adviesraad werkt onafhankelijk, hanteert een eigen agenda en hecht veel waarde
aan zijn signaleringsfunctie. Goed sportbeleid doet goed sporten en bevordert het
welzijn en de leefbaarheid in de stad. Daarom adviseert de adviesraad gevraagd en
ongevraagd.
De adviesraad hecht bovendien grote waarde aan zijn denktankfunctie. Om deze
functie optimaal te kunnen uitoefenen streeft de adviesraad ernaar personen uit alle
segmenten van de samenleving die voor sport en bewegen relevant zijn in zijn gelederen
op te nemen. Daarnaast wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van
de Haagse samenleving. Bovendien wordt grote waarde gehecht aan deskundigheid en
aan inzetbaarheid. De expertise van de individuele leden van de adviesraad draagt
verder bij aan de kwaliteit van de adviesfunctie.
Werkwijze
Adviezen en notities worden in eerste instantie gebaseerd op de binnen de adviesraad
aanwezige kennis, ervaring en deskundigheid. Waar nodig worden externen
geraadpleegd of wordt deskundigheid ingeroepen. Verder worden probleemanalyse,
literatuuronderzoek en het waar mogelijk toetsen van resultaten aan ervaringen elders
benut om adviezen nog beter te onderbouwen.
De secretaris speelt hierbij een faciliterende rol. Hij is verantwoordelijk voor de
organisatie rond de adviesraad, doet (literatuur)onderzoek en levert tijdig stukken
aan, waaronder concept-adviezen. Hij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van
vergaderingen en bijeenkomsten en zorgt voor een afvaardiging naar meetings en
evenementen. Via de weekbrief draagt hij lokale, regionale en landelijke publicaties en
ontwikkelingen aan, waarmee de adviesraadleden hun voordeel kunnen doen. Waar nodig
vertegenwoordigt hij de adviesraad en onderhoudt hij contacten met derden.
4

Jaarwerkplan
Jaarlijks wordt een jaarwerkplan uitgebracht met in principe een looptijd van twee
jaar. Ambities en voornemens voor die periode, komen daarin tot uitdrukking. Tegen
het einde van het verslagjaar werd het concept-jaarplan 2017 gepresenteerd. Daarbij
is afgesproken in het vervolg pro-actiever in te zetten op ongevraagd adviseren.

Start Beach Challenge 2016. Bron: Anneke van Zanen - Nieberg
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4.

Mutaties adviesraad

Bij aanvang van het verslagjaar bestond de adviesraad uit de volgende leden:

















John van den Berg (voorzitter)
Catharina Abels
Koen Baart
Marc Delissen
Ellen Bekkering
Liliane Mandema
Kees Mol
Peter Oskam
Anja Overhoff
Han Potma
Hans Roskam
Soraya Samuels
Carola Uilenhoed
Pjer Wijsman
Anneke van Zanen
Jafar Zareei

Het verslagjaar betekent dat Liliane Mandema, Pjer Wijsman en Anneke van Zanen hun
eerste termijn van vier jaar als lid van de adviesraad hebben voltooid. Zij zijn bereid
gevonden zich voor een tweede termijn beschikbaar te stellen.
Door zijn benoeming tot burgemeester van Capelle aan den IJssel, besloot Peter
Oskam tijdens het verslagjaar zich niet voor herbenoeming beschikbaar te stellen.
Eind september werd in Nieuwspoort van hem afscheid genomen. De procedure tot
vervulling van deze vacature was aan het einde van het verslagjaar nog niet afgerond.
De samenstelling van de adviesraad per 31 december 2016 staat in hoofdstuk 12
vermeld.
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5.

Overlegstructuren

a. Adviesraadvergaderingen
De voltallige adviesraad kwam tijdens het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen.
De gemeente Den Haag was bij de adviesraadvergaderingen vertegenwoordigd door
Paul Broekhoff (OCW/directeur Sport en Cultuur) of door Frans van de Ven
(OCW/hoofd Sportbeleid). Door dit structurele contact en het feit dat de secretaris
wekelijks het werkoverleg van OCW/Sportbeleid bijwoont, worden ontwikkelingen
uitgewisseld en worden zaken kortgesloten.
Sinds 2013 worden de adviesraadvergaderingen op locatie gehouden. Hiertoe werd
destijds besloten om de band met sportorganisaties te vergroten. De organisatie die
als gastheer optreedt wordt in de gelegenheid gesteld de club te introduceren en
knelpunten te verduidelijken. De adviesraad blijft daardoor beter op de hoogte van wat
er aan de Haagse sportbasis leeft. Bij het formuleren van adviezen kan daarmee zijn
voordeel worden gedaan. De adviesraad was tijdens 2016 bij de volgende organisaties
te gast:
 Hys-Hoky (ijshockey) gekoppeld aan een bezoek aan een ijshockeywedstrijd
 WRC Te Werve RUFC (rugby)
 Haags Schuttersgilde van Sint Sebastiaen (handboogschieten)
 Vrijetijdscentrum Parkoers gekoppeld aan bezoek Sportcampus Zuiderpark
 hsk Trias (wielrennen)
 Stichting Beach City in beachclub Hart Beach (doorontwikkeling sportstrand)
 sv Die Haghe (voetbal/buurthuis van de toekomst)

Adviesraadvergadering 8 maart 2016, WRC Te Werve RUFC . Bron: Catharina Abels
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Enkele adviesraadvergaderingen stonden mede in het kader van een thema, zoals
 Initiatief rookvrije generatie en sport
 Stand van zaken Sportnota
 Initiatief Beach City
 Invoering parkeerregeling voor sportverenigingen
Omdat de adviesraad over het gehele domein van sport en bewegen adviseert, wordt
jaarlijks in overleg met Den Haag Topsport een adviesraadvergadering geheel aan
topsport gewijd. Dat gebeurde op 2 juni. Daarbij kwamen dit jaar aan de orde:
 Stand van zaken Haagse projecten en evenementen
 Landelijke organisatorische ontwikkelingen vanuit NOC*NSF
 Verzelfstandiging Den Haag Topsport, mede in relatie tot de aanstaande
oplevering van de Sportcampus Zuiderpark
De themabespreking werd ondersteund door middel van een door Topsportmanager
Nienke Nijenhuis samengestelde presentatie.
Het dagelijks bestuur (DB), bestaande uit John van den Berg (voorzitter), Koen Baart
(vice-voorzitter), Hans Roskam en Hans van Vliet (secretaris) kwam tijdens het
verslagjaar acht keer in vergadering bijeen. Taken van het dagelijks bestuur zijn het
bespreken van actuele ontwikkelingen, het afdoen van zaken die geen uitstel verdragen
en het voorbereiden van adviesraadvergaderingen. De bijeenkomsten werden
overwegend bij de Stichting Mooi gehouden.
b. Structureel contact met wethouder Baldewsingh
Bij het aantreden van wethouder Baldewsingh in 2014 als sportwethouder is
afgesproken halfjaarlijks formeel met elkaar overleg te voeren. Daarbij werd de
voorkeur uitgesproken dit met de voltallige adviesraad te doen. Het overleg vond
tijdens het verslagjaar op 2 juni en op 14 december plaats.
De eerste bijeenkomst stond in het teken van:
 Uitwerking Sportnota


Uitwerking pilot parkeren



Binnenhalen CTO-status Sportcampus Zuiderpark



Beleidsnota “Sterk zijn Hagenaars met een beperking 2016-2019”



Rookvrije generatie en sport

De tweede bijeenkomst was gericht op:
 Stadsspelen
 Sport en gezondheid
 Functie Sportcampus in relatie tot talenten
 Inzet combinatiefunctionaris voor talentontwikkeling
 Den Haag Topsport
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In een goede sfeer werden wederzijds standpunten uitgewisseld. Naast dit formele
overleg is er frequent informeel contact om wederzijds zienswijzen kenbaar te maken
en zaken af te stemmen.
c. Vertegenwoordigingen
Tijdens het verslagjaar was de adviesraad in de volgende (structurele) overlegsituaties
vertegenwoordigd:
 College van Participanten van Den Haag Marketing

John van den Berg

 Klankbordgroep Homo-acceptatie in de sport

Anja Overhoff en
Hans van Vliet

 Jury toekenning Haagse sportprijzen

Han Potma

 Jury Haags Sportinitiatief

Carola Uilenhoed

 Wekelijks werkoverleg van OCW/Sportbeleid

Hans van Vliet

Olympic Experience Den Haag 2016, Carola Uilenhoed - lid Adviesraad voor Sport
Bron: Anneke van Zanen-Nieberg
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6.

Projecten en werkgroepen

Project Homo-acceptatie in de Haagse sport
De aan dit project verbonden klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de John Blankenstein Foundation, KNVB/Sportiviteit&Respect,
KNVB/verenigingsondersteuning, KNHB/doelgroepenbeleid, OCW/Sport en
OCW/Integratie. De adviesraad is daarin vertegenwoordigd door Anja Overhoff en
Hans van Vliet.
Als uitvloeisel van het in 2015 georganiseerde minicongres met voetbal- en
hockeyverenigingen werd tijdens het verslagjaar een uitvoeringstraject ingezet. Een
veertiental clubs had eerder aangegeven ervoor te willen zorgen dat iedereen zich
binnen de club thuis voelt. Met name door de John Blankenstein Foundation is met hen
contact opgenomen om te bezien welke benadering het beste bij de club past.
Maatwerk wordt als belangrijk ervaren. Vervolgens is gestart met een vervolgtraject
om via workshops en dergelijke de problematiek binnen de clubs aan te pakken.
Hoewel de verenigingsbesturen zich aanvankelijk positief opstelden, bleek tegen het
einde van het verslagjaar dat menige bijeenkomst werd uitgesteld of zelfs
geannuleerd. Het juiste klimaat voor een vervolgtraject lijkt te ontbreken.
Afgesproken is dat de klankbordgroep zich over de mogelijke oorzaken buigt en zal
nagaan of een andere insteek meer kans op succes biedt.
Werkgroep ontwikkeling Haags bolwerk-concept
De adviesraad heeft eerder geconstateerd dat Haagse verenigingen in toenemende
mate niet meer uitkomen op het hoogste competitieniveau. Uit de statistieken blijkt
dat er wel voldoende talent in Den Haag aanwezig is. Ook de vereniging van
Samenwerkende Haagse Sporttalentenverenigingen (SHS) erkent dit en is in 2015
opgericht om Haagse sporttalenten te helpen om zich verder te ontwikkelen. Met dit
gegeven hebben de adviesraad en SHS de krachten gebundeld en een werkgroep in het
leven geroepen. De werkgroep heeft tot taak om in beeld te brengen welke
mogelijkheden er zijn om enerzijds Haagse talenten aan de stad te binden en
anderzijds verenigingen op het hoogste competitieniveau uit te laten komen.
De werkgroep bestaat uit Bas Contant (SHS) en John van den Berg, Koen Baart, Pjer
Wijsman en Hans van Vliet namens de adviesraad.
Tijdens het verslagjaar heeft de werkgroep een aantal ontwikkelingen in Nederland
bestudeerd. Ook heeft de werkgroep zich nader verdiept in Haagse ontwikkelingen,
zoals de startgemeenschap The Hague Swimming, die er zeven jaar na de oprichting
van Racing Club in is geslaagd te promoveren naar de hoogste klasse van de
Nederlandse zwemcompetitie. De succesvolle Bosan Turnacademie heeft voor de
werkgroep een presentatie verzorgd.
Uit deze ontwikkelingen is naar voren gekomen dat het bundelen van de
talentontwikkeling per (top)sport kansen biedt om aansluiting te houden bij het
nationale competitieniveau. De werkgroep heeft hiervoor de werktitel “Haags
Sportbolwerk” bedacht. Dit Sportbolwerk staat voor een andere aanpak, waarbij de
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topsport moet reorganiseren van het huidige clubmodel naar een per (top)sport
gezamenlijke aanpak. De werkgroep verwacht in 2017 van een voorstel te bevallen.
Agenda Sociaal Domein Den Haag 2030
Op verzoek van de dienst OCW heeft de adviesraad een bijdrage geleverd aan de
eerste verkenningen. Deze agenda gaat in op een aantal urgente vragen wat betreft de
toekomst van de sociale zekerheid welzijn, onderwijs en de zorg in onze stad. Via een
aantal sessies waren adviesraadleden betrokken bij deze verkenning:
 Sessie 1: “vraagstukken werkende stad”
- Hans Roskam
 Sessie 2: “vraagstukken gezonde stad”
- Soraya Samuels
 Sessie 3: “vraagstukken aantrekkelijke stad”
- Catharina Abels
 Sessie 4: “vraagstukken verbonden stad”
- Koen Baart
 Sessie 5: “oplossingsrichtingen aantrekkelijke stad”
- Catharina Abels
Het spreekt voor zich dat sport in de oplossingsrichtingen een rol van betekenis kan
vervullen. Reikhalzend werd dan ook uitgezien naar de tussenrapportage.
Deze werd medio 2016 uitgebracht. Maar de inhoud was teleurstellend. Bij de
oplossingsrichtingen kwam het woord sport niet voor. Alleen bij de “verbonden stad”
werd als oplossingsrichting gesteld dat “de gemeente meer ontmoetingsplekken in de
stad creëert, zoals Fitplaatsen”. Dat was de enige relatie met sport.
De adviesraad zal nadere ontwikkelingen rond deze verkenning nauwgezet volgen en
waar mogelijk interveniëren.
Agenda Ruimte voor de stad
Deze agenda is de uitwerking van de afspraak uit het collegeakkoord om de
verdichtingsnota te actualiseren. Deze agenda vormt de basis voor beleidsvernieuwing,
geeft ruimtelijke kaders voor sectoraal beleid en biedt een actieagenda voor de korte
en middellange termijn.
Sinds 2015 worden de ontwikkelingen door de adviesraad gevolgd. De angst leeft dat in
de zoektocht naar verdichtingsmogelijkheden het oog op sportvelden valt. En een
eenmaal bebouwd sportveld is voorgoed voor de sport verloren. Zo’n ontwikkeling staat
feitelijk haaks op de grotere behoefte aan sportruimte, die verdichting en daardoor de
komst van meer bewoners met zich meebrengt.
Door middel van het bijwonen van stadsgesprekken en workshops houdt de adviesraad
de vinger aan de pols. De tijdens het verslagjaar gepresenteerde Agenda Ruimte voor
de Stad geeft vooralsnog aan dat de bouwplannen niet zo concreet zijn, dat alles voor
de lange termijn vastligt. De balans tussen vergroenen, verduurzamen en verdichten
moet zorgen, dat de leefbaarheid geborgd is. Voorlopig lijkt de sport daarvan een
integraal onderdeel uit te maken. Maar waakzaamheid blijft geboden.
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7.

Adviezen

Tijdens het verslagjaar werden de volgende adviezen uitgebracht:
Aanbevelingen ten behoeve van het periodieke vitaliteitsonderzoek
Tijdens de contacten met sportverenigingen is gebleken dat de clubs de nodige
vraagtekens bij de vragenlijst van dit onderzoek zetten. Naar aanleiding daarvan
werden aan het begin van het verslagjaar aanbevelingen aan de uitvoerende organisatie
(OCW/Sportsupport) gedaan.
Zo ervaren de sportverenigingen de reactietermijn als te kort. Slechts 12 dagen werd
gelegenheid gegeven de vragenlijst in te vullen. Daarnaast werden vraagtekens gezet
bij de aangegeven tijdsduur. Met het invullen zouden slechts 20 minuten gepaard gaan.
Dit zou hooguit realiseerbaar zijn, indien de vragen vooraf bekend zijn. Dan kunnen de
antwoorden worden voorbereid en achter elkaar worden ingevoerd op het
vragenformulier. Maar dit is in de huidige opzet niet mogelijk. Daarnaast moet worden
voorkomen dat het invullen van de vragenlijst als een eenmansactie wordt beschouwd.
Het is juist goed als meerdere kaderleden hieraan een bijdrage leveren. Het vergroot
ook de kans op een genuanceerdere beantwoording van de vragen.
Ook inhoudelijk werd de vragenlijst op een aantal punten als lastig ervaren.
Bijvoorbeeld bij de beantwoording van de vraag “welke sport(en) de vereniging
aanbiedt”. Hier kan alleen geantwoord worden door te verwijzen naar het lidmaatschap
van door NOC*NSF erkende sportbonden. Maar indien de vereniging op recreatieve
basis nog enkele andere sporten aanbiedt, zijn deze niet opvoerbaar. Bij voorbeeld: een
honkbalclub met een afdeling handbalrecreanten en een wegatletiekgroep.
Het vitaliteitsonderzoek wordt inmiddels voor de derde keer uitgevoerd. Deelnemende
clubs weten wat van hen aan cijfermateriaal wordt gevraagd. Maar er wordt qua
ledentallen geen onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. Het is
tijd om dat wel in de vraagstelling mee te nemen. Dat geeft een veel genuanceerder
beeld, ook in geval van ledenstijging dan wel daling.
Via de vragenlijst wordt ingegaan op de mate waarin aan gemeentelijke
ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van cursussen en bijscholingen wordt
deelgenomen. Voor dit soort activiteiten zijn er inmiddels vele aanbieders. Gemeente,
PEP, sportbond, sportservice-Zuid-Holland, rijk, sportonderwijs, etc. Het is
ongetwijfeld interessant vast te stellen bij welke instellingen van dit aanbod gebruik
wordt gemaakt, door hierover een subvraag op te nemen. Het gemeentelijk aanbod kan
vervolgens hierop worden afgestemd.
Tenslotte hebben wij het als een gemis ervaren dat de deelnemende verenigingen na
afronding niet vanuit het systeem een afdruk van de ingevulde vragenlijst kunnen
maken.
12

In een reactie heeft OCW/Sportsupport aangegeven bij volgende versies met de
gedane aanbevelingen rekening te zullen houden.
Rekenmodellen in kader parkeerregeling voor sportverenigingen
Nadat de adviesraad in 2015 twee keer zijn zienswijze op de in ontwikkeling zijnde
parkeerregeling had gegeven, brak een periode van stilte aan. Kennelijk was het
moeilijk tot overeenstemming te komen. Tegen die achtergrond werd door de
adviesraad een drietal rekenmodellen opgesteld om meer inzicht te geven in de
behoefte aan parkeerplaatsen.
Daarbij is uitgegaan van een sportvereniging, gevestigd in een stadsdeel waarin van
18.00 tot 24.00 uur betaald parkeren van kracht is. In de rekenvoorbeelden hebben de
clubs respectievelijk 500, 400 of 250 leden.
Zoals in veel verenigingen gebruikelijk is, behoort het merendeel van het
verenigingskader tot de wat oudere leden. Zij zijn de vereniging altijd trouw gebleven,
maar wonen vaak niet meer in de omgeving van de verenigingsaccommodatie. Ook
fysieke beperkingen dwingen hen van de auto gebruik te maken. Verder werd er van
uitgegaan dat 30% van de vrijwilligers wel in de omgeving woonachtig is en dat 10% zich
via het openbaar vervoer verplaatst. Deze (in totaal) 40% zal geen aanspraak op
parkeermogelijkheden maken.
Voorts is als vertrekpunt genomen dat de door vrijwilligers ondersteunde activiteiten
op vier avonden per week plaatsvinden en dat gedurende een periode van 44 weken.
Voor het beheer van de accommodatie is uitgegaan van één kantinemedewerker (of
twee, die na elkaar dienst doen), voor in totaal 5 uren. Een absoluut minimum.
Daarnaast gaat het in de rekenvoorbeelden om respectievelijk 15, 10 en 5 overige
kaderleden per avond.
De berekeningen zijn vervolgens met een aantal bij de voorbereiding van het
parkeervoorstel betrokken diensten gedeeld.
Toen medio 2016 het parkeervoorstel voor vrijwilligers bij sportverenigingen het licht
zag, bleek dat de sportverenigingen meer uren parkeerrechten kunnen bijkopen. In het
uiteindelijke (compromis)voorstel wordt het gesignaleerde tekort aan parkeeruren
gereduceerd.
Rekenvoorbeeld 1:
Gaat uit van een sportvereniging met 500 leden. Naast 1 kantinemedewerker zijn 15
kaderleden actief. Dit leidt tot een parkeerbehoefte van 5.280 uur.
De sportvereniging kan op basis van het huidige voorstel beschikken over 1.000 uur aan
parkeerrechten. Een club van 500 leden kan nog maximaal 10x 100 uren bijkopen. In
totaal kan deze sportvereniging dan over 2.000 uur aan parkeerrechten beschikken.
Dit aantal is ontoereikend.
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Met het compromisvoorstel kan de vereniging naast de 1.000 uur parkeerrechten niet
1.000 maar 2.000 uur bijkopen. Dus in totaal 3.000 uur.
Rekenvoorbeeld 2:
Gaat uit van een sportvereniging met 400 leden. Naast 1 kantinemedewerker zijn 10
kaderleden actief. Dit leidt tot een parkeerbehoefte van 3.696 uur.
De sportvereniging kan op basis van het huidige voorstel beschikken over 1.000 uur aan
parkeerrechten. Een club van 400 leden kan nog maximaal 8x 100 uren bijkopen. In
totaal kan deze sportvereniging dan over 1.800 uur aan parkeerrechten beschikken.
Dit aantal is ontoereikend.
Met het compromisvoorstel kan de vereniging naast de 1.000 uur parkeerrechten niet
800 maar 1.600 uur bijkopen. Dus in totaal 2.600 uur.
Rekenvoorbeeld 3:
Gaat uit van een sportvereniging met 250 leden. Naast 1 kantinemedewerker zijn 5
kaderleden actief. Dit leidt tot een parkeerbehoefte van 2.112 uur.
De sportvereniging kan op basis van het huidige voorstel beschikken over 1.000 uur aan
parkeerrechten. Een club van 250 leden kan nog maximaal 5x 100 uren bijkopen. In
totaal kan deze sportvereniging dan over 1.500 uur aan parkeerrechten beschikken.
Dit aantal is ontoereikend.
Met het compromisvoorstel kan de vereniging naast de 1.000 uur parkeerrechten niet
500 maar 1.000 uur bijkopen. Dus in totaal 2.000 uur.
Medio 2016 is de parkeerregeling voor sportverenigingen in werking getreden. Aan het
einde van het verslagjaar maakten circa 30 sportverenigingen gebruik van deze
mogelijkheid. In 2017 zal de regeling worden geëvalueerd.
Zienswijze Concept-Strandnota 2017-2022
Gelet op de vele sport- en recreatiebelangen, werd met belangstelling uitgezien naar de
nieuwe strandnota. In de aanloop daartoe hebben Catharina Abels, Anneke van Zanen
en Hans van Vliet deelgenomen aan participatietraject “Nieuw strandbeleid”. Doel van
het nieuwe beleid is een nog aantrekkelijker strand, met nog meer kwaliteit en meer
ruimte voor ondernemerschap. Daarbij heeft de gemeente in het vooruitzicht gesteld
oog te houden voor de bijzondere eigenschappen per zone en de verschillende
gebruikers van het strand. Er blijft plek voor de watersporters, bewoners, rustzoekers
én evenementenbezoekers van het Haagse strand. Tijdens consultatie- bijeenkomsten,
werden verschillende facetten van het nieuwe strandbeleid besproken. Mede op basis
van die inbreng werd in februari de concept-Strandnota 2017-2022 door het college
van burgemeester en wethouders uitgebracht.
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Eind maart heeft de adviesraad het college zijn visie in kennis gesteld.
In onze reactie hebben wij er op gewezen dat de inwerkingtreding van de vorige
strandnota dateert uit begin 2009. Gelet op alle ontwikkelingen is in onze ogen de tijd
ook rijp voor een nieuwe strandnota. Daarnaast hebben wij onderschreven dat het
gebruik van het strand intensiever wordt. Steeds meer badgasten, sporters en
recreanten weten de weg naar het strand en de zee te vinden. Veel sport gerelateerde
activiteiten maken gebruik van het strand als evenementenlocatie. Het beachstadion
vervult daarbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt er gestreefd naar het jaarrond
gebruik van het strand. Dit zal de gebruiksdruk verder doen toenemen. Dat daarbij
sprake is van verschillende en soms tegenstrijdige belangen is ons duidelijk. Het feit
dat diverse externe partijen over bevoegdheden ten aanzien van het strand
beschikken, maakt de aanpak in onze ogen nog complexer.
De in de concept-strandnota uitgesproken ambitie om de stranden van Den Haag voor
bewoners en bezoekers zeer aantrekkelijk te maken wordt door ons onderschreven.
Wel dienen daarvoor noodzakelijke voorzieningen te worden afgestemd op een
gevarieerd aanbod van lifestyles.
Ook met de typering van de verschillende delen van het strand kunnen wij instemmen.
Wel hebben wij een kanttekening bij het Zuiderstrand geplaatst. Wij zijn uiteraard
bekend met het voornemen om langs dit strand in totaal 40 strandhuisjes te plaatsen.
Wij hebben begrepen dat alle daarvoor benodigde vergunningen feitelijk al zijn
verleend. Maar wij zijn er ook mee bekend dat een deel van deze locatie al meerdere
decennia wordt benut voor zeil-, kitesurf en andere watersportactiviteiten. Een deel
van de huisjes zal worden gerealiseerd op een strandgedeelte dat fungeert als
landingszone (laad- en losplek) voor zeilers en kitesurfers. Dat roept bij ons toch enige
vraagtekens op. Bovendien is deze locatie in gebruik als botenparking voor circa 50
catamarans. Wij kunnen ons niet voorstellen dat met de belangen van de watersporters
op deze locatie geen rekening is gehouden. Wij zijn ermee bekend dat er een
rechtszaak loopt over dit belangenconflict. Maar los daarvan hebben wij er bij het
college op aangedrongen een oplossing voor de gerezen problematiek te vinden. Wij zijn
van mening dat de watersporters aldaar niet in de kou mogen komen te staan. Het zou
anders ook strijdig zijn met de aangegeven zonering.
In onze reactie hebben wij onderschreven dat voor het uitgangspunt “de bezoeker
krijgt kwaliteit” nog een inhaalslag zal moeten worden gemaakt voor mensen met een
handicap. Voor deze groep strandgebruikers laat de huidige toegankelijkheid te wensen
over.
Daarnaast roept bij ons het vertrekpunt om via “zelfregulering en zelfcorrectie” de
handhaving op het strand mede vorm te geven, de nodige twijfels bij ons op. In dit
kader zijn wij met het college van mening dat de discussies over
belangentegenstellingen, over meer of minder regels en over handhaving of
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zelfregulering de komende jaren moeten blijven doorgaan. Het is goed daarbij altijd de
dialoog te zoeken.
Wij hebben tevens aangegeven dat het een doorn in ons oog is dat momenteel een
vergunning vereist is voor het uitzetten van sportveldjes op het strand. Wij zijn
verheugd uit “veranderingen Nieuw Beleid” te kunnen afleiden dat in de vorm van een
pilot deze verplichting vooralsnog achterwege kan blijven. Wel hebben wij er op
aangedrongen om het tijdelijk opslaan van sportmateriaal bij de strandexploitant
mogelijk te maken. Daarmee wordt voorkomen dat sporters ’s avonds steeds weer
opnieuw (bijvoorbeeld) sportdoeltjes door de duinen naar hun eigen clubhuis moeten
vervoeren. De animo om (ook bij minder zonnig weer) op het strand te sporten wordt
hierdoor bevorderd.
Ook hebben wij gesignaleerd dat de aanpassing van de regelgeving mede in relatie tot
de landelijke wetgeving nog enig onderzoek vergt. Het te zijner tijd hierover uit te
brengen actieprogramma zien wij met belangstelling tegemoet.
Wij vinden het een goede zaak dat in het kader van ‘Beachcity” (internationale)
sportevenementen en sportieve activiteiten op het strand met voorrang mogelijk
worden gemaakt. Ons is niet duidelijk wat in dit kader bedoeld wordt met de
doorontwikkeling van het beachstadion. Wij hebben gewezen op het Haags
Sportmanifest 2014-2018 waarin wordt aangedrongen te onderzoeken of het
realiseren van een (semi)permanent beachstadion tot de mogelijkheden behoort. Wij
hebben gevraagd dit aspect bij de “doorontwikkeling” mee te nemen.
Ook hebben wij aangegeven het een goede ontwikkeling te vinden dat
watersportexploitanten de mogelijkheid krijgen om “jaarrond” open te gaan. De animo
om ook in de herfst en delen van de winter van strand en zee gebruik te maken zal
hierdoor worden bevorderd. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkeling van het in de
concept-strandnota omschreven “duurzaam onderscheidend profiel in de markt”.
Uitgangspunt van het nieuwe strandbeleid is het faciliteren en stimuleren van divers
gebruik van het strand. Wij onderschrijven het aanwijzen van delen van het strand
voor bepaalde activiteiten. Hetzelfde geldt voor de vaststelling dat het een
verantwoordelijkheid van de verschillende gebruikersgroepen is om een vriendelijke
omgang met alle gasten te bevorderen. Hoewel wij voorstander zijn van het beperken
van de regels tot de meest noodzakelijke, zal duidelijkheid over de (resterende)
regelgeving een belangrijk handvat voor de handhaving zijn.
Wij hebben vastgesteld dat een aantal in te stellen onderzoeken of pilots moeten
bijdragen aan het opheffen van de open einden waarvan in het vernieuwde strandbeleid
nog sprake is, zoals:
1. Pilot optimalisering strandveiligheid;
2. Onderzoek naar bijdrage outdoor-sport aan de aantrekkelijkheid van de stranden;
3. Onderzoek aanpassing handhavingsstructuur aan ambitieniveau van het
strandgebruik;
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4. Pilot dagelijks plaatsen van (sport)materialen op het strand;
5. Onderzoek vermindering en vereenvoudiging regels op het strand.
Omdat de uitkomsten hiervan van wezenlijk belang zijn voor het aantrekkelijk maken
van strand en zee voor zoveel mogelijk verschillende groepen gebruikers, hebben wij
aangedrongen op een spoedige uitvoering hiervan.
Afsluitend hebben wij opgemerkt dat het nieuwe strandbeleid poogt de sport zoveel
mogelijk ontplooiing te bieden. Nieuwe initiatieven op dit gebied krijgen hierdoor de
ruimte. Dit vertrekpunt wordt uiteraard door ons onderschreven.
In juli van het verslagjaar werd een reactie op ons commentaar ontvangen. Daarin stelt
het college zich bewust te zijn van de verschillende belangen. Dat was aanleiding voor
het uitgebreide participatietraject. Het college erkent dat de toegankelijkheid met
name voor mensen met een beperking te wensen overlaat. Prioriteit zal worden gegeven
aan maatregelen om dit teniet te doen. Ten aanzien van regelgeving, handhaving en
zelfregulatie werkt het college toe naar duidelijke regels die gehandhaafd zullen
worden. Het idee van een (semi)permanent beachstadion zal bij de plannen voor de
doorontwikkeling van het sportstrand en bij Beachcity worden betrokken. Ten aanzien
van de jaarrond exploitatie door watersportondernemers wees het college erop dat het
vooralsnog gaat om een experiment. Tenslotte onderschrijft het college dat veel
beleidsdoelstellingen nog vragen om een nadere uitwerking. De door de adviesraad op
dit vlak gedane suggesties zullen in het uitvoeringsprogramma worden meegenomen.
Reactie op de programmabegroting 2017-2020, onderdeel sport
Zoals gebruikelijk stond ook de sportbegroting voor het nieuwe jaar nadrukkelijk in de
belangstelling van de adviesraad. De begroting was dit jaar financieel wat moeilijk te
doorgronden. Dit vooral omdat de aan overhead verbonden kosten zijn verplaatst naar
een integrale overheadbegroting. Desondanks hebben wij kunnen vaststellen dat de
begrotingsomvang voor de sport nagenoeg gelijk is gebleven. Dat lijkt positief in een
tijdperk waarin nog van bezuinigingen sprake is. Maar de vorig jaar vastgestelde
sportnota “Den Haag sportief in beweging” met alle daarin opgenomen ambities, vraagt
ongetwijfeld om een groter bestedingsvolume. Wij hebben dan ook geadviseerd om bij
komende begrotingen daarmee rekening te houden.
Bij het onderdeel sport- en spelaccommodaties/binnensport hebben wij een
kanttekening bij de komst van de Sportcampus Zuiderpark geplaatst. Daarmee zal het
Haagse sportareaal aanzienlijk worden uitgebreid. Maar al eerder hebben wij betoogd
dat het toevoegen van bepaalde functies aan de Sportcampus de bestaande
samenwerking tussen gemeente, sportopleidingen en universiteiten verder zal kunnen
versterken. Wij denken daarbij onder meer aan een topcoach-opleiding en een
expertise/onderzoekscentrum met technische ondersteuning in de vorm van een
steunpunt voor mensen met een beperking. Wat ons wel enige zorgen baart, is de
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bezettingsgraad van de sportcampus door de sportverenigingen. Om de mogelijkheden
van de sportcampus nog beter onder de aandacht van de Haagse sport te brengen,
hebben wij geadviseerd om een campagne te starten.
In het kader van groene sportvelden en terreinen/buitensport hebben wij
geïnformeerd naar het weghalen van hekwerken rond sportcomplexen. Wij zijn
benieuwd naar de eerste ervaringen met openstellingen van sportparken en
clubgebouwen als ontmoetingsplek voor de wijk en ten behoeve van recreatief
medegebruik.
Ook zijn wij benieuwd naar de wijze waarop wordt ingespeeld op de zich wijzigende
sportbehoefte onder Hagenaars, ook wel aangeduid als Urban Sports.
Daarnaast hebben wij begrepen dat zich in Den Haag bijna geen kunstgrasvelden
bevinden, waarbij van rubber infill sprake is. Mocht onderzoek uitwijzen dat dergelijke
velden schadelijk voor de gezondheid zijn, dan nemen wij aan dat tot vervanging wordt
overgegaan.
In onze reactie op de sportbegroting hebben wij verder vastgesteld dat extra
inspanningen worden geleverd om de kwaliteit van maatschappelijk actieve
sportverenigingen te verbeteren. Dat juichen wij toe. Te snel wordt verondersteld dat
sportverenigingen “oneigenlijke” taken wel even oppakken. Vaak vraagt dat om
deskundigheid waarover de verenigingen niet automatisch beschikken.
De ondersteuning van de sportverenigingen door middel van jeugdsportcoördinatoren
draagt voor een belangrijk deel bij aan die kwaliteitsimpuls. Wij hebben met genoegen
vastgesteld dat de cofinanciering van deze en andere combinatiefunctionarissen met
ingang van 2017 structureel in de begroting is opgenomen.
Ook de adviesraad is teleurgesteld over het feit dat de Special Olympics 2018 niet aan
Den Haag zijn toegewezen. Mede in het belang van sporten door mensen met een
beperking hebben wij voorgesteld de mogelijkheid om dit evenement in 2020 naar onze
stad te halen met beide handen aan te grijpen. Dit mede op basis van recentelijk
onderzoek dat is gedaan naar de maatschappelijke betekenis van de dit jaar in
Nijmegen georganiseerde Special Olympics. Daarbij is komen vast te staan dat dit
evenement daadwerkelijk een stimulerende rol vervult bij de ontwikkeling van de vraag
naar en het aanbod voor sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
Hagenaars met een beperking worden daardoor nog meer gestimuleerd om aan sport en
bewegen te gaan doen.
Samenhangend met de ingebruikname van de Sportcampus Zuiderpark en de rol die
deze voorziening in het kader van de topsport vervult, is het van belang dat Den Haag
een accreditatie als Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) voor de Metropool
Den Haag-Rotterdam verwerft. Wij zijn bekend met alle inspanningen die daarvoor
gedaan zijn en vertrouwen erop dat dit tot succes leidt.
Verder hebben wij aangegeven dat ook in 2017 gestreefd dient te worden naar een
optimaal topsportklimaat in Den Haag. De aanpak moet ertoe leiden dat talenten en
18

topsporters worden geïnspireerd tot het realiseren van een topsportprestatie. De
Sportcampus Zuiderpark moet daarvoor als aanjager fungeren.
In onze reactie hebben wij voorts aangegeven ermee bekend te zijn dat achter de
schermen veel inspanningen worden verricht om Den Haag de komende jaren weer van
aansprekende topsportevenementen te voorzien. Daarmee wordt de ambitie uit de
sportnota “minstens één internationaal (top)sportevenement per jaar, voor en van de
hele stad” waargemaakt. De op te leveren Sportcampus Zuiderpark, het Hofbad, het
Beachstadion en de zeezeilhaven zullen deze activiteiten accommoderen.
Sinds enkele jaren plaatsen wij ook kanttekeningen bij andere programma’s indien zij
een relatie met sport hebben. Zo vernamen wij uit het programma Openbare Orde en
Veiligheid dat in 2017 extra wordt ingezet op strandveiligheid. Dat vinden wij zeer
verstandig. De veiligheid voor watersporters en strandgasten wordt daardoor vergroot.
Kennis hebben wij genomen van het aanvalsplan “Den Haag maakt werk” uit het
programma Werk, Inkomen en Armoedebestrijding. Wij juichen het toe dat bij het
creëren van 1000 extra STIP-banen ook de sportverenigingen in beeld zijn.
Verder zijn wij benieuwd naar het locale effect van de extra middelen die het Rijk
uittrekt om kinderen uit kansarme gezinnen te laten sporten.
In het programma Zorg en Welzijn wordt onder meer gesteld dat de gemeente
mensen met een beperking ondersteunt bij het vervoer. In onze reactie hebben wij
aangegeven dat wij nog steeds signalen ontvangen waaruit blijkt dat dit niet goed
geregeld is. Lange wachttijden zijn eerder regel dan uitzondering. Sporters met een
beperking lopen hierdoor activiteiten mis. Vrijwillige begeleiders raken gedemotiveerd
en dreigen af te haken. Wij hebben geadviseerd hiernaar onderzoek te doen, zodat dit
probleem in kaart wordt gebracht en eindelijk kan worden opgelost.
In het kader van het programma Ontwikkeling Buitenruimte is het een goede
ontwikkeling dat in 2017 extra inspanningen worden geleverd om de buitenruimte in de
stad nog aantrekkelijker te maken. Eerder hebben wij gewezen op de belangrijke rol
die sportvoorzieningen hierin kunnen vervullen.
Wij hebben vastgesteld dat de drie havengebieden in de Binckhorst een
kwaliteitsimpuls krijgen. Het recreatief medegebruik door de watersport mag daarbij
niet uit het oog worden verloren.
Ook de Haagse binnenwateren krijgen in 2017 extra aandacht. Wij hebben in onze
reactie nogmaals gewezen wijzen op de bestaande wens om een goede verbinding tot
stand te brengen met de watergangen in het Westland.
Via het programma Economie, Internationale Stad, Binnenstad hebben wij
vastgesteld dat Den Haag de tweede congresstad van Nederland wil worden. Via de
acquisitie van internationale congressen moet dat vorm krijgen. Wij adviseren daarbij
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ook internationale sportcongressen te betrekken. Zeker nu Den Haag zich kandidaat
stelt voor Europese Sporthoofdstad in 2021.
Daarnaast werd melding gemaakt van het Topzeilcentrum dat in 2017 in Scheveningen
zijn deuren opent. Aldaar zullen toptalenten in de zeilsport worden opgeleid. Den Haag
wordt daarmee een topsportaccommodatie rijker, hetgeen wij uiteraard zeer
toejuichen.
Verwijzend naar het programma Verkeer en Milieu hebben wij gewezen op de onlangs
voor vrijwilligers van sportverenigingen van kracht geworden parkeerregeling. Omdat
deze voor sportverenigingen de nodige impact heeft, dringen wij aan op een uitgebreide
evaluatie.
Wij hebben onze reactie afgesloten met het volgende. In het verleden heeft de
adviesraad zich ingespannen om sport weer prominent op de politieke agenda te krijgen.
Dat is gelukt. Maar de laatste tijd lijkt de sport in de politiek wat achterop te raken en
af en toe zelfs negatief te worden geduid. Wij hebben de hoop uitgesproken dat de
politieke partijen in hun partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 het onderdeel sport en bewegen prominent en uitgebreid zullen opnemen.
d. Diversen
Hoewel het advieswerk van de adviesraad normaal gesproken beperkt blijft tot het
doen van aanbevelingen aan de wethouder met sport in zijn portefeuille worden, wordt
hiervan incidenteel afgeweken.
Zo is het een goed gebruik dat de adviesraad aan de organiserende gemeentelijke
productgroep zijn visie over de uitvoering van het jaarlijkse Haags Sportgala kenbaar
maakt.
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8. Bijzondere activiteiten
a. Netwerkbijeenkomst
Het is al jarenlang gebruikelijk om één keer per jaar met een deel van de virtuele
achterban van de adviesraad een netwerkbijeenkomst te organiseren, gekoppeld aan
een sportevenement. In 2016 was dat de Beach Challenge op Kijkduin. De bijeenkomst
werd tezamen met Den Haag Topsport georganiseerd en was met name gericht op
topsportverenigingen, onderwijspartners en leden van de Club van 100 van Den Haag
Topsport. Paviljoen Strand 14 en de promotietent van de Stichting Beach Challenge
vormden het podium voor deze ontmoeting.
Na welkomstwoorden van voorzitter John van den Berg en van Nienke Nijenhuis als
topsportmanager van Den Haag Topsport, werd door het Voedingscentrum een
presentatie van de nieuwe Schijf van Vijf in relatie tot sport gegeven. Namens de
dienst OCW gaf Marlies van der Kolk vervolgens een toelichting op de stand van zaken
van de Sportcampus Zuiderpark. Wijnand Heijen van de Stichting Beach Challenge
interviewde daarna 070HELD Anicka van Emden en sloot af met een toelichting op de
sportwedstrijden van de Beach Challenge. Om zeven uur werd de start van de eerste
Beachrun bijgewoond, waarna het programma werd afgesloten.
Met een hapje en een drankje waren de ruim 80 aanwezigen tussen de programmaonderdelen door volop in de gelegenheid om te netwerken. Op een geslaagde
bijeenkomst kan worden teruggezien.
b. Werkbezoeken
Op 2 juni werd de in aanbouw zijnde Sportcampus in het Zuiderpark bezocht.

Werkbezoek bouw Sportcampus Zuiderpark, juni 2016; bron: Hans van Vliet
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Begeleid door Arie Verbaan van OCW kregen de aanwezigen een eerste indruk van de
nieuwbouw. De accommodatie stond logischerwijs vol met steigers. Maar dat belette
de aanwezigen niet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de Sportcampus.
Met name de grootte van de topsport- en de breedtesporthal laat zien dat Den Haag in
2017 over een aanzienlijke uitbreiding van het sportareaal gaat beschikken. Maar ook
de andere ruimten en de centraal gelegen 200 meter lange gang zijn kenmerkend voor
de omvang van de accommodatie. Het secretariaat van de adviesraad zal in 2017 naast
de Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag en Den Haag Topsport kantoorruimte in
de Sportcampus Zuiderpark krijgen.
Op 28 september werd een bezoek aan de Tweede Kamer gebracht. De rondleiding was
in handen van Hans Geurts (CDA), gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg.
Tijdens de rondgang werden verschillende indrukwekkende zalen van de Tweede Kamer
bezocht. Een hoogtepunt was het bezoek aan de bibliotheek, ook wel Handelingenkamer
genoemd. Alles wat er in de Eerste Kamer en Tweede Kamer genotuleerd is, wordt
aldaar in de oude bibliotheek van het voormalig ministerie van Justitie ondergebracht.
Het werkbezoek mondde uit in een bezoek aan de plenaire zaal, alwaar nog een deel van
een debat kon worden bijgewoond.

Werkbezoek Tweede kamer, september 2016; bron: Hans van Vliet
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9.

Representatie

Naast eerdergenoemde situaties was de adviesraad aanwezig bij tal van bijeenkomsten
en manifestaties. Dit niet alleen uit oogpunt van public relations maar vooral om kennis
te nemen van hetgeen de Haagse sportwereld bezighoudt.
Het bijwonen van sportevenementen leent zich uitstekend daarvoor. Zo werden vele
EK’s en WK’s bijgewoond. Maar ook de start van (beweeg)projecten (o.a. Stadsspelen)
en activiteiten rond bouw en opening van sportcomplexen komen daarvoor in
aanmerking.
Activiteiten van de Haagse sportopleiders (Haagse Hogeschool, Segbroek College,
Mondriaan) kunnen eveneens op aandacht rekenen. Hetzelfde geldt voor bijeenkomsten
van de zogenaamde sportpartners, Den Haag Topsport, Stichting Werkgever
Sportclubs Den Haag en de Samenwerkende Haagse Sporttalentenverenigingen.
Initiatieven die raakvlakken met de sport hebben, zoals het Buurthuis van de Toekomst
en de Brede Buurtschool krijgen door middel van het bijwonen van meetings
belangstelling vanuit de adviesraad. Hetzelfde geldt voor het Sportnetwerkcafé dat
tracht door discussiebijeenkomsten actuele sportonderwerpen voor het voetlicht te
brengen.
Waar de agenda daartoe aanleiding geeft, worden ook politieke bijeenkomsten
bijgewoond, zoals raadscommissie- en raadsvergaderingen.
Zodoende zijn vrijwel wekelijks adviesraadleden in de representatieve sfeer actief.

Sfeerimpressie Finale Stadsspelen 2016. Bron: Anneke van Zanen-Nieberg
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10. Secretariaat
Het secretariaat was tijdens het verslagjaar ondergebracht in het stadsdeelkantoor
Laak aan het Slachthuisplein 25. Daar wordt de tweede etage gedeeld met de
productgroep Sportvoorzieningen. Dit stadsdeelkantoor kent een moderne inrichting
met kantoortuinen. Via desksharing wordt daarvan gebruik gemaakt. Door deze
huisvesting in de vorm van flexplekken leende de situatie zich minder voor het
inschakelen van ondersteunende krachten in de vorm van stagiaires. Daarvan werd
tijdens het verslagjaar dan ook geen gebruik gemaakt.
Eind 2016 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de in 2017 beoogde
verhuizing naar de Sportcampus Zuiderpark.
Hans van Vliet vervulde in 2016 de functie van secretaris. Feitelijk is hij sinds 1 mei
2015 met pensioen. Tegen het einde van het verslagjaar werd een opvolger voor hem
gevonden. Per 1 januari 2017 wordt Wendy van der Meijs zijn opvolger. Gedurende de
eerste vier maanden van het nieuwe jaar zal hij haar nog inwerken.
De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Om die onafhankelijke positie te
vergroten, werd in 2015 besloten de functie van secretaris per 1 mei van dat jaar te
verzelfstandigen.

11. Activiteitenbudget
De kosten verbonden aan de activiteiten van de adviesraad waren tijdens het
verslagjaar als volgt:
Begroting
1
2
3
4
5
6

Vergaderingen, netwerkbijeenkomst e.d.
Vacatiegelden
Representatie
Abonnementen
Drukwerken
Diversen
Totaal

10.500,00
7.500.00
1.600,00
200,00
1.000,00
200.00
21.000.00

Realisatie
5.111,50
*13.616,00
1.054,00
199,50
0,00
82,00
20.063,00

*In het verslagjaar is deze keer zowel de declaratie van de vacatiegelden over 2015 als
over 2016 opgenomen.
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.
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12. Samenstelling Adviesraad voor Sport per 31 december 2016
John van den Berg (voorzitter)
Oud-directeur Academie voor Sportstudies (HALO/Sportmanagement),
voormalig fysiotherapeut, bestuurslid Stichting werkgever Sportclubs Den Haag, ouddocent fysiotherapie
Catharina Abels
Oud-gemeenteraadslid in Den Haag voor de VVD met onder andere sport in haar
portefeuille
Koen Baart
Oud gemeenteraadslid van Den Haag voor de PvdA met onder andere sport in zijn
portefeuille, voormalig basketbalbestuurder
Ellen Bekkering
Rayondirecteur Rabo Regio Den Haag, bruggenbouwer tussen sport en bedrijfsleven,
penningmeester Belangenvereniging Scheveningse Haven
Marc Delissen
Advocaat Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation, oud tophockeyer
en aanvoerder Nederlands elftal, bestuurslid NL Coach, voorzitter Commissie
Tophockey HGC
Lilliane Mandema
Fysiotherapeut, oud topsportster sprint en 4x 400 meter estafette, organisator
atletiekevenementen, lid begeleidingsteam Haagse atletiektalenten, kaderlid Haag
Atletiek
Kees Mol
Studentendecaan en topsportcoördinator bij de Haagse Hogeschool, voormalig
sportdocent, oud voetbalcoach van VUC, HBS, HVV en Graaf Willem II-VAC.
Anja Overhoff
Voormalig directeur van Den Haag Marketing en van de theaters Diligentia en PePijn,
oud-gemeenteraadslid in Den Haag voor D66 met onder andere sport in haar
portefeuille, oud voorzitter van de hockeyvereniging Craeyenhout, lid van de Raad van
Aanbeveling en Advies van het Segbroekcollege/TopSportPlan
Han Potma
Hoofd bedrijfsvoering Segbroek College, algemeen coördinator Segbroek
TopSportPlan, bestuurslid/penningmeester Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en
Topsport, bestuurslid voormalig Regio Steunpunt Talent en Topsport
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Hans Roskam
Directeur Stichting Mooi, voorzitter Stichting Woonservicewijken Escamp,
voetbalscheidsrechter
Soraya Samuels
Haags beweegcoach. Sportintermediair voor Hagenaars met een beperking. Eerste
leidinggevende consulent bij de stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en
Vormingsactiviteiten (VTV) in Den Haag.
Carola Uilenhoed
Reumatologie-assistente. oud-topjudoka, medaillewinnares op Europese &
Wereldkampioenschappen judo, deelneemster Olympische Spelen 2008
Pjer Wijsman
Business Manager International School of The Hague, voorzitter commissie
Loosduinen, oud voorzitter Haagse zwemvereniging ZIAN
Anneke van Zanen
Algemeen directeur Auditdienst Rijk, voorzitter Stichting Fonds
Arbeidsaangelegenheden in de Sport, penningmeester bestuur NOC*NSF, bestuurslid
Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag, voorzitter handbalvereniging Hellas
Jafar Zareei
Hoofdtrainer Taekwondo Koryo Den Haag, voorzitter technische commissie Taekwondo
Bond Nederland (TBN), Internationaal trainer (1e klasse) en jurylid World Taekwondo
Federation (WTF), voormalig bondscoach TBN en voormalig voorzitter technische
commissie European Taekwondo Union (ETU)
Hans van Vliet (secretaris)
Ambassadeur van de KNVB (amateurvoetbal), secretaris sportvereniging Erasmus, oud
bestuurslid KNVB afdeling Den Haag, oud-directeur van de Haagse Raad voor Sport en
Recreatie.
Vacature:

1
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