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Voorwoord 

Bestuurlijk Den Haag kende een woelig jaar. Een deel van het stadsbestuur, waaronder de 

wethouder sport, stapte in 2019 op, het college viel en een nieuwe coalitie werd gevormd. Hierdoor 

heeft de stad bestuurlijk tijdelijk stil gestaan en zijn ingezette trajecten in vertraging geraakt. Juist in 

dit decor van politieke veranderingen en bestuurswisselingen vergt het nog meer de aandacht van de 

Adviesraad voor Sport om voor bewegen en sport op te komen.  

Daarnaast is er de zorg over de gevolgen van de reorganisatie binnen de gemeentelijke dienst 

Onderwijs, Cultuur en Welzijn. De veranderingen hebben ertoe geleid dat er geen duidelijk 

aanspreekpunt is voor sportbeleidsvraagstukken en dat er veel kennis is ontvallen door het vertrek 

van medewerkers uit het sportdomein. Wij spreken de hoop uit dat 2020 stabiliteit en continuïteit op 

dit vlak brengt. 

De alledaagse ontwikkelingen in onze moderne stad eisen alertheid en een frisse blik. Om de 

politiek te blijven boeien voor sport, spreken we in bij raadscommissies en bouwen we aan een 

politiek netwerk door kennis te maken met raadsleden met sport in hun portefeuille. Zo ontvingen 

wij dit jaar de leden van de commissie Samenleving om hen meer inzicht te geven in de 

werkzaamheden van ons advieswerk. 

De Adviesraad voor Sport wil vroeg meedenken in het beleid en een brug zijn tussen de sport en de 

politiek. Dit alles met het ultieme doel om sport en bewegen voor iedereen in de stad mogelijk te 

maken. Dit begint met het optimaal benutten en ondersteunen van de kennis en kunde van onze 

adviesraadleden die zich belangeloos voor het advieswerk inzetten. Hen wil ik langs deze weg 

hartelijk dank zeggen voor hun deskundige inzet tijdens het verslagjaar.   

Dank ook aan alle organisaties waar we aanklopten voor informatie en advies. Hoewel het 

advieswerk grotendeels plaatsvindt op bestuurlijke afstand, hebben onze adviezen een praktische 

invalshoek. Signalen, voorbeelden en bewegingen uit het veld zijn voor ons essentieel om tot 

realistische en toepasbare suggesties te komen bij het opstellen van onze adviezen aan de wethouder 

sport en aan collegeleden die betrokkenheid hebben met de sportportefeuille. 

Al nieuwsgierig geworden naar waar de Adviesraad voor Sport bij betrokken was? Blader dan snel 

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

lezen over onze activiteiten in 2019 en de adviezen die wij verzorgd hebben.  

Met onze inspanningen hopen wij het gemeentebestuur, de gemeenteraad en het werkveld ook de 

komende jaren meerwaarde te blijven bieden met onze adviezen. 

 

John van den Berg    

voorzitter    

http://www.adviesraadvoorsport.nl/


Jaarverslag 2019 - Adviesraad voor Sport 

4 

 

1. Werkwijze  

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 de sportinfrastructuur, 

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

en zorg, 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 waren de 

bijeenkomsten om te komen tot een Haags Sportakkoord.  

Het initiatief hiertoe is genomen door de Richard de Mos, de sportwethouder tot 1 oktober van dit 

jaar. In navolging van het Nationaal Sport Akkoord is door de gemeente met bestuurders van 

Haagse sportverenigingen, vertegenwoordigers van sportorganisaties, bedrijven en 

onderwijsinstellingen gewerkt aan een lokaal akkoord. Dit met het doel om de organisatie en 

financiën van sport in onze stad toekomstperspectief te geven. De Adviesraad voor Sport heeft 

dagvoorzitters aangedragen tijdens de bijeenkomsten en mogen meekijken en reageren op een eerste 

beschrijving van het lokaal akkoord. Het uiteenvallen van het college van B&W heeft ertoe geleid 

dat een definitief akkoord nog niet is gepresenteerd. 

De Adviesraad voor Sport houdt op verschillende manieren contact met de Haagse sportwereld. De 

maandelijkse vergadering van de Adviesraad wordt zo veel mogelijk ‘op locatie’ bij telkens een 

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

schrijft en verstuurt regelmatig een nieuwsbrief aan de leden met daarin nationale en lokale 

relevante berichtgevingen. Het secretariaat is 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 2019 zeven keer. De vergaderingen worden 

‘thuis’ (Sportcampus Zuiderpark) 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: 

31 januari:  Gastheer en introductie door Sportcentrum Leeuwenbergh  

Acties naar aanleiding van ontmoeting wethouder De Mos in december 

Bespreken conceptadvies Ruimte voor sport, spel en bewegen 

28 maart: Gastheer en introductie Basketbalvereniging The Jumpers  

Bespreken jaarverslag 2018 

Bespreken invulling vacatures adviesraad voor sport 

14 mei: Vergadering met de wethouder sport, Richard de Mos 

Presentatie en toelichting Europese Sporthoofdstad 2022 (Petra Janssen-Heida) 

26 juni: Gastheer en introductie voetbalvereniging GSC ESDO 

Bespreken reactie van het bestuur op concept Haags Sport Akkoord  

Voorbereiden werkbezoek leden van commissie Samenleving 

Bespreken invulling vacatures adviesraad voor sport 

11 september: Ontvangst / werkbezoek leden Commissie Samenleving 

Introductie & bespreken Sportmanifest 2018-2022 

Advies Ruimte voor Sport, spel en bewegen 

Haags Sportkwartier & gemeentelijke begroting 

Haags Sportakkoord 

15 oktober: Gastheer en introductie Buurtsportvereniging Laak i.o. 

Bespreken ontwikkelingen college van B&W 

Bespreken gemeentelijke begroting 2020, onderdeel sport 

12 december: Vergadering met de nieuwe wethouder Sport, Kavita Parbduhayal (vervallen) 

Presentatie en toelichting programma Topsport (Rikkert Suijkerland) 

Vaststellen vergaderdata 1
e
 helft 2020  

Bespreken invulling vacatures adviesraad voor sport 
 

Tijdens de bijeenkomst met wethouder Richard de Mos in mei is gesproken over de visie en wensen 

van de wethouder voor sport in de periode 2019 en verder.  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 actualiteiten die spelen in het Haagse sportleven, het eerder afgegeven 
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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. Naast dit 

formele overleg is er frequent informeel contact geweest om wederzijds zienswijzen kenbaar te 

maken en zaken af te stemmen. 

Op 18 september namen drie gerespecteerde leden van de Adviesraad voor Sport afscheid, te weten 

Anja Overhoff, Anneke van Zanen-Nieberg en Ellen Bekkering. De wethouder voor sport, Richard 

de Mos, was ook aanwezig om persoonlijk afscheid te nemen van de drie leden. Dit vond plaats 

tijdens de jaarlijkse dinervergadering van de adviesraad voor sport. Bart Volkerijk en Ron Jansen 

werden als nieuw lid verwelkomd.  

In oktober 2019 is bestuurlijk de portefeuille sport tijdelijk opgevangen door de wethouder van 

zorg, Kavita Parbduhayal. Een eerste ontmoeting met de interim-wethouder stond gepland voor 12 

december, maar vanwege de presentatie van een nieuw college op 9 december, is die ontmoeting 

alsnog geannuleerd. 

Namens de gemeente Den Haag was Hanneke van der Marel (OCW/Directeur Sport) tot en met 

december aanwezig bij de adviesraadvergaderingen in 2019. Door de reorganisatie bij de 

gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn is er geen structureel overleg ‘sport’ meer, waar 

de secretaris kan aansluiten. Op incidentele basis vindt er met de beleidsafdeling Stad & Bestuur 

overleg plaats om ontwikkelingen en actuele zaken uit te wisselen. 

  

B. Vergaderingen van het Dagelijkse Bestuur 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door John van den Berg (voorzitter), Pjer Wijsman (vice-

voorzitter),  Kees Mol en Wendy van der Meijs (secretaris). 

 

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

Dagelijks Bestuur, waarbij wordt besloten welke bespreekonderwerpen op de agenda komen. Ook 

het overleg met de wethouder wordt door het dagelijks bestuur voorbereid.   

De vergaderingen van het DB vonden plaats op 18 januari, 5 februari, 22 februari, 19 maart, 15 

april, 27 mei, 13 juni, 8 juli, 9 september, 4 oktober, 4 november en 29 november. 

 

C. Overige bijeenkomsten 

Naast genoemde vergaderingen was de Adviesraad voor Sport organisator van de volgende twee 

bijeenkomsten: 

20 juni:  Jaarlijkse netwerkbijeenkomst  

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

in samenwerking met de gemeentelijke afdeling Sport georganiseerd. Op een maritieme locatie, 

centraal gelegen in de haven, kwamen ca. 150 vertegenwoordigers van sportverenigingen, 

sportonderwijsinstellingen, de Nederlandse Sportboeken Club, gemeente Den Haag en (oud)-leden 

van de Adviesraad voor Sport bijeen.  
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Ca. 150 genodigden tijdens de netwerkbijeenkomst 2019 

Bron: Den Haag Topsport 

Na een welkomstwoord van onze voorzitter, gaf Leonie Heuvelman, manager van schip Bark 

Europa, een beschouwing op het varen met een Tall Ship rond de wereld. Daarna volgde de Haagse 

historicus en auteur Chris Bollerman, die een boeiende presentatie gaf over de historische sportieve 

locaties die Den Haag rijk is. In vogelvlucht gaf hij inzicht in de hoogtepunten van zijn boek 

'sportstad Den Haag, al eeuwen overslaanbaar', deel II, waarvan een eerste exemplaar werd 

uitgereikt aan de gemeentelijke directeur sport, Hanneke van der Marel. 

Aansluitend was er gelegenheid tot netwerken. Een grote groep nam deel aan een rondleiding over 

het SAIL evenementen terrein en langs de schepen. Een kleine delegatie sloot zich aan bij de 

rondleiding in het Topzeilcentrum Scheveningen. 
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11 september: werkbezoek commissie Samenleving; gemeenteraad 

Op initiatief van fractiemedewerker Samir Ahraui van de PvdA is een werkbezoek georganiseerd 

voor de gemeenteraadsleden van de commissie Samenleving. In totaal waren 7 partijen aanwezig: 

D'66, VVD, CDA, PvdA, Islam Democraten, NIDA, Groep de Mos/Hart voor Den Haag. 

Onder leiding van de voorzitter ontvingen de commissieleden een korte toelichting op de 

ontstaansgeschiedenis van de Adviesraad voor Sport. Er waren drie hoofdthema’s geagendeerd, 

waaronder  

1. ruimte voor sport, spel en bewegen, in het kader van de bevolkingsgroei van Den Haag in 2030 

en de gevolgen daarvan voor de sport,  

2. Europese Sporthoofdstad 2022 en  

3. Haags Sport Akkoord.   

 

Zeven politieke partijen waren vertegenwoordigd tijdens het werkbezoek  

Bron: secretaris commissie samenleving 

Er kan worden teruggekeken op een prettige en open kennismaking tijdens de bijeenkomst, waarbij 

diverse aspecten en uitdagingen voor de sport in Den Haag met elkaar zijn besproken. 

Thema's, die ter sprake zijn gekomen, zijn onder andere: het Sportmanifest in relatie tot het college-

akkoord 2018-2022, de effecten en resultaten van sportstimuleringsprogramma's, veiligheid op en 

rond de sportvelden, het bereiken van inactieve jeugd tussen 15 en 27 jaar om hen aan te moedigen 

te gaan bewegen of sporten, de gevolgen bij invoering van een sportnorm om het aanbod van 

sportaccommodaties mee te laten groeien met het aantal inwoners in onze stad, het gebruik van 

sportzalen van onderwijsinstellingen door verenigingen en de stand van zaken van Haagse 

verenigingen in relatie tot de resultaten uit het gemeentelijk vitaltiteitsonderzoek.  
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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: 

 

- Thema bijeenkomsten gemeente Den Haag (o.a. Haags Sportakkoord, Haags Sportkwartier, 

onderzoek Haagse sportaccommodaties) 

- Positief Sportklimaat (project Haagse Norm, J. Blankensteijn Foundation) 

- Netwerkbijeenkomsten I’m Binck (ontwikkeling van de Binckhorst) 

- Platform Stad (stadsgesprekken over gezond leven in de stad, central innovation district) 

- Symposia en conferenties (Sport in de Buurt, Nationale Sportvakbeurs)  

- Haags Sportgala en Richard Kraijeck Award (jury) 

Er vond inhoudelijk overleg plaats met de volgende externe contacten: 

- Verenigingen: o.a. HFC ADO Den Haag, GSC ESDO, Storks, The Jumpers, Sportcentrum 

Leeuwenbergh, HDM, LuGiaJen, Alliantie Vlietzoom, RV De Laak.  

- Woordvoerders Politieke Partijen 

- Bureau Ooievaarspas en Jeugdfonds Sport en Cultuur 

- CTO Metropool Den Haag 

- Projectteam Haags Sportkwartier 

- Stichting Werkgevers Sportclub Den Haag 

- Stichting BOSAN Turnacademie 

- Stichting Haagse Turnhal 

- KVLO (Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding) 

- Scholen: Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan  

- Het Beweegloket 

- Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten 

- Sportbelang SGK / Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2020 

 

4. Werkgroep 

Ter voorbereiding van advieswerk en besluitvorming zijn in 2019 twee werkgroepen gevormd 

uit leden van de Adviesraad. 

 De werkgroep Haags Sportakkoord is eenmalig ingericht tijdens de bijeenkomsten in het 

kader van het Haags Sport Akkoord. Op verzoek van de gemeente zijn de werkgroep leden in de 

rol van ‘groepsvoorzitter’ aangewezen om thema’s tijdens de bijeenkomsten te leiden. Hierbij 

waren betrokken: Anja Overhoff, Liliane Mandema, Pjer Wijsman, Kees Mol. De gemeente Den 

Haag heeft de voorzitter en secretaris gevraagd tijdens de bijeenkomsten een ‘vrije rol’ te 

vervullen om zo een algemene indruk te kunnen teruggeven vanuit de deelnemers.  

Daarnaast zijn alle leden benaderd om mee te doen met de digitale vragenlijst over de 

bevindingen uit de bijeenkomsten. Het bestuur heeft een schriftelijke  reactie gegeven op een 

eerste concept van het lokale akkoord. 
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 De werkgroep Anders Georganiseerd Sporten richt zich op sportaanbieders - anders dan  

verenigingen - waaronder stichtingen, buurtsportverenigingen, niet-georganiseerde sporten. In 

het belang van het bereiken van een 100% beweegnorm, ziet de Adviesraad voor Sport ook 

kansen voor de stad (én de gemeente) om deze sportaanbieders anders en/of beter te betrekken 

en te faciliteren. De werkgroep is in april 2019 gestart. Naast deskresearch zijn er ook 

gastsprekers uitgenodigd. Het advies wordt in het voorjaar van 2020 overhandigd aan de 

wethouder sport. 

 

5. Adviezen 

Tijdens het verslagjaar werden de volgende formele adviezen uitgebracht: 

a) Advies suggesties investeringen in 2020 

Op verzoek van de wethouder sport (Richard de Mos) is in februari vanuit de Adviesraad voor Sport 

een kort (vertrouwelijk) advies gericht aan de wethouder met suggesties voor investeringen in de 

Haagse Sport. Daarin doet de Adviesraad voor Sport in willekeurige volgorde een pleidooi voor 

meer geld voor: aanleg van playgrounds/sportveldjes/hardlooproutes, Europese Sporthoofdstad 

2022, kleinschalige openbare sportfaciliteiten, aanleg van kunstgrasvelden, huisvesting ADO (BVO, 

Jeugd en Dames) in het Zuiderpark, financiering van aansprekende (top)sportevenementen, 

ontwikkelen en realiseren van een atletiekhal, uitbreiding van het zwemwater en het versterken van 

de Haagse Topsport. 

In het advies heeft de raad ook gepleit voor het verbinden van andere begrotingsprogramma’s. Door 

de inzet van programma’s zoals Economie, Jeugd, Welzijn, Gezondheid, Onderwijs en Buitenruimte 

ter ondersteuning van de sport, draagt dit bij aan een betere gezondheid, actievere jeugd, integratie, 

vitale ouderen en sociale binding. 

b) Advies samenbrengen ADO voetbal activiteiten in het Zuiderpark 

In 2018 is de Adviesraad voor Sport gestart met het in beeld brengen van de mogelijkheid om de 

trainingen van de Haagse BVO, de ADO-opleidingen voor de jeugd en het ADO vrouwenvoetbal 

samen te brengen op het trainingscomplex in het Zuiderpark. Het bestuur heeft hierover gesproken 

met betrokkenen bij HFC Den Haag, Stichting ADO Vrouwen, BVO ADO Den Haag en de 

gemeente.  Het is één van de aanbevelingen in het Sportmanifest 2018-2022.  

Met de oplevering van Sportcampus Zuiderpark is er voor de voetballende en studerende 

topsporters- en talenten bij het ROC Mondriaan of bij de Haagse Hogeschool, een unieke situatie 

ontstaan om training en school optimaal te combineren. De Adviesraad voor Sport is voorstander 

om de trainingen te centraliseren en heeft hierover een brief gestuurd aan de wethouder sport 

(Richard de Mos) in februari 2019 en aan Kavita Parbduhayal in november 2019.  

 

Ter inspiratie bracht een aantal leden van de Adviesraad voor Sport op 11 oktober een bezoek aan 

sportcomplex De Toekomst in Amsterdam. Op dit complex komen topsport en onderwijs samen op 

één locatie en vinden alle trainingen van de jeugd- , dames en meisjestalententeams van AFC Ajax 

plaats. Een prachtig voorbeeld hoe topsport in alle disciplines van en met elkaar leren. Onder 

begeleiding van de staf was er een rondleiding en uitgebreide toelichting over dit gezamenlijke 

trainingscomplex.  
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Toelichting op beleid damesvoetbal Ajax door Daphne Koster 

In december 2019 is het bestuur van de Adviesraad voor Sport door de directie van BVO ADO Den 

Haag op de hoogte gebracht dat de voetbalclub graag terugkeert naar het Zuiderpark. De adviesraad 

is benaderd om mee te denken op welke wijze de drie verschillende voetbal disciplines kunnen 

worden samengebracht in het Zuiderpark, met daarbij als doel om de maatschappelijke kansen voor 

de club, de wijk en Sportcampus Zuiderpark te vergroten. 

c) Mondeling advies wethouder Stadsontwikkeling mbt Omgevingsplan Binckhorst 

In 2018 riep de Adviesraad voor Sport de gemeenteraad op meer aandacht te vragen voor voldoende 

ruimte voor sport- en beweegvoorzieningen in het Omgevingsplan Binckhorst. Sindsdien blijft de 

Adviesraad voor Sport de besluitvorming over de Binckhorst nauwgezet volgen. Vooralsnog zijn er 

nog geen veranderingen zichtbaar die erop toezien dat er ruimte is voor voldoende sport- en 

beweeglocaties. De wethouder Stadsontwikkeling, Boudewijn Revis, heeft in een gesprek met het 

bestuur laten weten dat het lastig is om voldoende ruimte te vinden in de Binckhorst, maar liet 

weten open te staan voor suggesties en ideeën om de schaarse ruimte in het gebied creatief in te 

richten.  

De adviesraad constateert nog altijd bij besprekingen van plannen voor de Binckhorst, dat er 

nauwelijks tot geen ruimte ingepast is voor sportvelden en/of sporthal. Met regelmaat pakt de 

Adviesraad voor Sport de pen om hierover het stadsbestuur en de gemeenteraad op aan te schrijven.  

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

Midden oktober zijn de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie gestart onder leiding van 

formateur Tom de Bruin. De adviesraad stuurde een brief uit aan De Bruin, om het belang van sport 

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

op basis van het Sportmanifest 2018-2022.  
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Op 9 december werd een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd met daarin de wensen voor de sport, 

waaronder het uitbreiden van de inzet van buurtsportcoaches om meer mensen te laten kennismaken 

met bewegen en sport, extra investeringen om sportvoorzieningen te verduurzamen en meer 

aandacht voor sportfaciliteiten in de buitenruimte.  

e) Uitstel reactie op de Programmabegroting 2019-2022, onderdeel sport 

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport commentaar op de gemeentelijke begroting via de 

wethouder sport en de leden van de commissie Samenleving met sport in de portfeuille. Dit jaar is er 

geen reactie verstuurd aan het college van B&W vanwege het uitstel van de gemeentelijke begroting 

als gevolg van de nieuwe coalitie-onderhandelingen. De presentatie van de begroting is 

doorgeschoven naar januari 2020. 

Elke vier jaar brengen wij een Sportmanifest uit. Hierin doen wij aanbevelingen om sportbeoefening 

in Den Haag nóg aantrekkelijker te maken. Het Sportmanifest 2018 – 2022 blijft het strategisch 

plan en geeft onze wensen weer voor de sport tot en met 2022. 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 lezen op onze website www.adviesraadvoorsport.nl. 

 

6. Publicaties 

Diverse media hebben aandacht besteed aan het advies ‘bindende ruimtelijke sportnorm’ via 

publicaties of interviews met onze voorzitter. Hieronder een overzicht: 

‘Sport niet uit het oog verliezen’ in AD Haagse Courant - 8 april 2019 

 

‘Haagse Adviesraad trekt aan bel voor sportvoorzieningen’ in www.sportknowhow.xl - 14 mei 2019 

‘Je zet nu heel erg in op bouwen, maar bij elke groei moet je ook aandacht voor bewegen en sporten 

hebben’ in Sportief Den Haag – 20 september 2019 

‘Wel 5000 woningen, maar geen scholen of sporthal: vrees voor spookwijk Binckhorst’, in AD 

Haagse Courant – 30 december 2019 

 

7. Budget 2019 

Het werkbudget van de Adviesraad voor Sport bedroeg voor 2019  € 15.000. Het budget is besteed 

aan: tegemoetkoming kosten vergaderlocaties, presentatiegelden, relatiegeschenken, 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/cms/images/ReactieAvSBegrotingSport2020afschriftTKN.pdf
https://adviesraadvoorsport.nl/sportmanifest-2018-2022.html
http://www.adviesraadvoorsport.nl/
http://www.sportknowhow.xl/
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8. Leden van de Adviesraad voor Sport  

Hieronder een overzicht van de leden in 2019, hun expertise en het jaar waarin de huidige 

zittingstermijn eindigt: 

 

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

Pjer Wijsman - vice-voorzitter - bestuur, onderwijs     (2020) 

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

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) 

Ron Jansen    - bestuur, bedrijfsleven   (2023) 

Liliane Mandema   - sportmedische zaken, sportverenigingen (2020) 

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) 

Bart Volkerijk    - topsport, bestuur    (2023) 

Anneke van Zanen   - bestuur, financiën     (2019) 

Jafar Zareei    - topsport, kracht en vechtsport   (2019) 

 

Anja Overhoff, Anneke van Zanen-Nieberg en Ellen Bekkering zijn in 2019 uit de Adviesraad voor 

Sport getreden. Anja Overhoff nam afscheid vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn 

(8 jaar). Ellen Bekkering heeft om persoonlijke redenen haar benoeming niet laten verlengen. 

Anneke van Zanen-Nieberg verliet na 7 jaren de Adviesraad voor Sport vanwege het bekleden van 

de functie van voorzitter van NOC*NSF.  In oktober 2019 heeft Jafar Zareei, in goed overleg met de 

voorzitter, laten weten geen vervolg te geven aan zijn lidmaatschap voor een tweede termijn.  

Per 1 oktober zijn Ron Jansen en Bart Volkerijk door het college van B&W benoemd als lid van de 

Adviesraad voor Sport. Voor de andere vacatures is eind 2019 gezocht naar een geschikte 

kandidaten. De voorbereidingen voor het lidmaatschap van één lid worden begin 2020 afgerond.  

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

