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  Voorwoord 

Het jaarverslag 2020 van de Adviesraad voor Sport beschrijft een jaar waarin veel is gebeurd. De corona-

crisis heeft grote gevolgen voor de sportclubs in de stad en op de beweeg- en sportparticipatie van de 

inwoners. Uit onderzoeken blijkt dat vele Hagenaars minder zijn gaan bewegen en sporten. Een reden te 

meer om als adviesraad de belangen voor de sport in de stad onder de (politieke) aandacht te blijven 

brengen.  

De raad heeft dit jaar een vijftal adviezen uitgebracht. Tweemaal gaf de Sportadviesraad een reactie op 

de gemeentelijke sportbegroting, voor 2020 en 2021, met daarin een oproep om bij de voorgenomen 

ambities ook de benodigde geldstromen te voegen. Tevens is de suggestie gedaan om de leesbaarheid 

bij de volgende begroting te verbeteren. De coronacrisis in maart kwam zo plotseling, dat de sport van 

de één-op-andere dag stil viel. Net als in veel andere sectoren waren de zorgen onder sportverenigingen 

groot.  Eind maart heeft ons bestuur contact gelegd met de nieuwe wethouder sport, Hilbert 

Bredemeijer, en concrete suggesties gedaan om de sport door de moeilijke tijd te loodsen. Veel 

adviezen zijn overgenomen, alleen het verzoek om de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties  

(op zijn minst) op te schorten voor de periode dat de accommodaties noodgedwongen gesloten waren, 

kon in dit kalenderjaar nog niet toegezegd worden. Aan het eind van 2020 is het voor veel 

sportverenigingen niet duidelijk hoe ze er voor staan. Voor de huurkosten lijkt een oplossing in zicht, 

maar de financiële positie blijft wankel door het wegvallen van sponsoren, het gemis aan kantine-

inkomsten en een dreigend ledenverlies. 

Per 1 juli trad de nieuwe burgemeester Jan van Zanen aan.  De adviesraad heeft de nieuwe burgervader 

verwelkomd met een enthousiaste brief over de Haagse sport waarbij een tiental suggesties zijn 

aangereikt om aan de titel ‘Europese Sporthoofdstad 2022’ invulling te geven. In het advies ‘Oog voor de 

Anders Georganiseerde Sporten’ pleit de Adviesraad voor Sport om alle sportaanbieders te betrekken bij 

de beweeg- en sportparticipatieprogramma’s in de stad.   

Het jaar 2020 was voor de adviesraad niet alleen ingrijpend als gevolg van corona, maar ook emotioneel 

aangrijpend door het verdrietige bericht van Liliane Mandema in februari. Zij bleek ongeneeslijk ziek en 

overleed in juni. Liliane was sinds 2012 lid van de Adviesraad voor Sport. Zij was als oud-topsportster en 

fysiotherapeute een groot voorstander om iedereen in zijn eigen omgeving te laten bewegen. In maart 

was zij nog nauw betrokken bij het opstellen van een advies over de invulling van de titel Europese 

Sporthoofdstad 2022. Zij verstond de kunst om zonder op te vallen een belangrijke inbreng te hebben 

aan onze adviezen. Wij blijven haar herinneren als een sportief, humorvol en gedreven lid van de 

Adviesraad voor Sport.  

Door covid-19 kregen de leden van de adviesraad ook in de privésfeer en hun werk te maken met 

andere omstandigheden, maar dat heeft hen er niet van weerhouden om met geestdrift te blijven 

werken aan het adviseren van de sportwethouder, het College van B&W en de gemeenteraad. Dat 2021 

weer het jaar mag worden dat er volop bewogen en gesport kan worden en dat ouders en supporters 

weer langs de lijn kunnen staan! 

 

John van den Berg, 

voorzitter Adviesraad voor Sport 

  

https://adviesraadvoorsport.nl/reactie-op-begroting-sport-2020.html
https://adviesraadvoorsport.nl/reactie-op-begroting-sport-2021.html
https://adviesraadvoorsport.nl/oproep-steun-aan-sport-als-gevolg-van-corona-crisis.html
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/attachments/article/282/AvS%20Brief%20met%20suggesties%20ES2022.pdf
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/attachments/article/240/Advies%20Anders%20Georganiseerde%20Sporten.pdf
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/attachments/article/240/Advies%20Anders%20Georganiseerde%20Sporten.pdf
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Wie zijn wij 
De Adviesraad voor Sport is in 1997 door de gemeente Den Haag in het leven geroepen om vanuit een 

onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sport- en 

recreatiebeleid. De adviezen kunnen op veel aandachtsgebieden betrekking hebben, waaronder de 

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

maatschappelijke waarde van sport, bewegen en gezondheid,  sport en zorg, sportevenementen en 

topsport. De adviezen zijn gericht aan het college van B&W – of specifiek aan de wethouder met sport in 

de portefeuille. Ook informeert de adviesraad politieke partijen over speerpunten 

op het gebied van sport. 

 

Doel 
De adviesraad heeft als doel het activeren en stimuleren van alle inwoners van Den Haag tot bewegen 

en sporten en het bevorderen van relevante beleidsontwikkelingen om dit te realiseren. 

Goed sportbeleid doet goed sporten en bevordert het welzijn en de leefbaarheid in de stad. Daarom 

adviseert de adviesraad gevraagd en ongevraagd. De Adviesraad voor Sport werkt onafhankelijk, 

hanteert een eigen agenda en hecht veel waarde aan zijn signaleringsfunctie. De adviesraad hecht 

bovendien grote waarde aan zijn denktankfunctie. 

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. Bij het adviseren is het belangrijk te weten wat 

er leeft ‘in het veld’. De adviesraad heeft een netwerk opgericht bestaande uit sportorganisaties en 

organisaties op het gebied van bewegen. Om ook alle leden van het netwerk onderling in contact te 

brengen, organiseert de adviesraad elk jaar netwerkbijeenkomsten. 
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Adviezen 

De Adviesraad voor Sport heeft in 2020 zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uitgebracht. Hieronder wordt 

de advisering van 2020 kort beschreven. 

Reactie op de gemeentelijke sportbegroting 

2020 

10 februari 2020 

Traditiegetrouw volgt de Sportadviesraad de 

inhoudelijke en financiële plannen voor de sport- en 

recreatie in de stad. Met de instelling van een 

nieuw college per 9 december 2019 is de 

bespreking van de begroting uitgesteld naar 

februari 2020.  

 

De gemeentelijke sportbegroting 2020-2023 geeft 

aanleiding tot commentaar en aanbevelingen. Deze 

zijn gericht aan de leden van de commissie 

Samenleving en de wethouder Sport. 

 

In de reactie prijst de Adviesraad voor Sport de 

aandacht voor sport in de begroting 2020-2023. 

Naast de uitbreiding van de buurtsportcoaches, is er 

eenmalig 12 mln. euro beschikbaar gesteld voor het 

verduurzamen van de Haagse sportaccommodaties. 

Een passende maatregel, die aansluit bij de 

maatschappelijke urgentie om de sportsector 

toekomstbestendig te maken. 

 

De Sportadviesraad spreekt haar teleurstelling uit 

dat er op de begrotingsomvang voor de sport vanaf 

2021 structureel met 1,5 mln. euro moet worden 

bezuinigd. Dit, terwijl de stad blijft groeien, de druk 

op sportvoorzieningen toeneemt en de gemeente 

100% sportparticipatie ambieert. Hierdoor blijft er 

van de totale sportbegroting  weinig over voor het 

uitvoeren van de (nieuwe) doelstellingen uit het 

coalitieakkoord 'Samen voor de Stad 2019-2023. De 

Adviesraad roept de gemeenteraad op om 

voorgestelde bezuinigingen op de sportbegroting 

om te buigen en slimme combinaties te maken met 

andere portefeuilles. 

 

Lees hier het volledig advies 

 

 

Oproep corona-steun aan sportverenigingen 

27 maart 2020 

De Adviesraad voor Sport signaleerde onder Haagse 

sportverenigingen een financiële onrust door de 

corona crisis.  Zonder structurele hulp – en 

afhankelijk van de duur van de maatregelen – 

duiden de eerste signalen op een crisis die tot een 

kaalslag in het sportlandschap kan leiden. Aan de 

hand van een aantal praktische adviezen heeft de 

Adviesraad voor Sport een brief opgesteld en het 

gesprek opgestart voor de wethouder om de sport 

door deze moeilijke tijd te loodsen. De adviesraad 

verzocht het college onder andere om de huur die 

veel van de Haagse sportaanbieders betalen voor 

gemeentelijke sportaccommodaties (op zijn minst) 

op te schorten voor de periode dat de 

accommodaties noodgedwongen gesloten zijn. 

 

Lees hier het volledig advies   

 

 

Suggesties voor de invulling van de titel 

Europese Sporthoofdstad 2021 

7 juli 2020 

In 2022 viert Den Haag de toekenning van de 

Europese titel: European Capital of Sports. Het is 

nog niet bekend hoe de stad dit zal vieren. De 

Adviesraad voor Sport ziet met de titel kansen om 

de sport in de kijker te zetten en als stimulans voor 

sportstimulering.  Met een brief verwelkomt de 

adviesraad de nieuwe burgemeester, Jan van 

Zanen, die per 1 juli is aangetreden. In aanvulling 

ontvangt de burgemeester ideeën en tips om het 

jaar 2022 in het teken te stellen van Europese 

Sporthoofdstad 2022. 

 

Lees hier het volledig advies 

https://adviesraadvoorsport.nl/cms/attachments/article/157/ReactieAvSBegrotingSport2020afschriftTKN.pdf
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/attachments/article/157/ReactieAvSBegrotingSport2020afschriftTKN.pdf
https://adviesraadvoorsport.nl/oproep-steun-aan-sport-als-gevolg-van-corona-crisis.html
https://adviesraadvoorsport.nl/advies-tips-europese-sporthoofdstad.html
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Reactie op de gemeentelijke sportbegroting 

2021 

26 oktober 2020 

Ook op de gemeentelijke begroting 2021 gaf de 

Adviesraad voor Sport traditiegetrouw een reactie 

via de wethouder sport en de leden van de 

commissie Samenleving met sport in de 

portefeuille.  

In de reactie laat de Adviesraad voor Sport weten 

zich zorgen te maken over de (financiële) situatie 

van sportclubs. De Adviesraad voor Sport pleit 

nadrukkelijk voor een noodfonds om Haagse 

sportclubs financiële steun te kunnen bieden in de 

onzekere tijd als gevolg van de corona-crisis. De 

nadelige gevolgen van de corona-maatregelen zijn 

inmiddels voor de Haagse sportclubs 

onontkoombaar. Onder andere als gevolg van niet-

gebruik van accommodaties, gemiste kantine-

inkomsten en teruglopende leden- en 

abonnementenaantallen. Volgens de adviesraad is 

het stadsbestuur aan zet om actief de honderden 

vrijwillige organisaties voor sport een hand toe te 

reiken om hun financiële zorgen weg te nemen. 

Lees hier het volledige advies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oog  voor de Anders Georganiseerde 

Sporten 
november 2020 

In de stad is er een grote diversiteit aan 

organisaties, welke beweeg- en sportactiviteiten 

aanbieden, variërend van stichtingen, zzp’ers, 

entrepreneurs tot digitale platforms. Zij brengen, 

naast de verenigingen, ook mensen samen om te 

bewegen. Dit maakt het sportlandschap anders dan 

voorheen. De Adviesraad voor Sport pleit voor het 

gerichter en creatiever omgaan met deze 

verschillende sportaanbieders. De adviesraad roept 

de gemeente op om de veranderingen in het 

sportaanbod te omarmen en deze anders 

georganiseerde aanbieders te betrekken bij het 

gemeentelijk sport- en beweegbeleid. De 

adviesraad pleit voor de volgende aanbevelingen: 

- Investeer in onderzoek 

- Betrek alle sportaanbieders - niet alleen 

sportverenigingen 

- Bevorder en steun verenigingen in het 

realiseren van een Open Club 

- Open een sportloket als servicepunt voor 

sporters én sportaanbieders 

- Breng de wensen van sportief gebruik van de 

openbare ruimte in kaart 

 

Aanleiding voor dit advies is de gemeentelijke 

ambitie voor een sportdeelname van 100%. 

Daarnaast is het er het streven om meer inwoners 

te verleiden om regelmatig te bewegen en te 

sporten. Om dat te realiseren kun je naast de 

verenigingen, ook met andere sportaanbieders 

samenwerken.  

 

Lees hier het hele advies 

 

 

  

https://adviesraadvoorsport.nl/reactie-op-begroting-sport-2021.html
https://adviesraadvoorsport.nl/advies-oog-voor-anders-georganiseerde-sporten.html
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Samenstelling 
De adviesraad bestaat uit maximaal 18 leden en wordt ondersteund door het bureau. De leden worden 

geselecteerd op basis van hun expertise  op sportgerelateerde onderwerpen. Hieronder een overzicht van de 

leden in 2020 en hun expertise: 

 

John van den Berg; voorzitter   - bestuur, onderwijs  

Pjer Wijsman; vicevoorzitter  - bestuur, onderwijs  

Kees Mol; dagelijks bestuur  - onderwijs, sportverenigingen  

Wendy van der Meijs; secretaris  - overheid, sport  

Catharina Abels     - politiek, maatschappij     

Rob van Bokhoven   - sport en recht, ongeorganiseerde sport  

Wimar Bolhuis    - politiek, bestuur     

Troy Douglas    - topsport      

Lisette van den Heuvel   - sport en welzijn     

Ron Jansen    - bestuur, bedrijfsleven     

Liliane Mandema   - topsport, sportverenigingen    

Soraya Samuels    - maatschappij, welzijn      

Job Schenau    - onderwijs, bestuur     

Carola Uilenhoed   - topsport, bedrijfsleven     

Bart Volkerijk    - topsport, bestuur  

 

 
Adviesraadvergadering 28 januari 2020, Sportcampus Zuiderpark. Eerste rij (vlnr): Catharina Abels, Job Schenau, Liliane Mandema, John van den 

Berg (voorzitter) Soraya Samuels. Tweede rij: Lisette van den Heuvel, Troy Douglas, Wendy van der Meijs, Wimar Bolhuis, Carola Uilenhoed.  

Derde rij: Kees Mol, Pjer Wijsman, Ron Jansen, Bart Volkerijk
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Het jaar 2020 begon met een verdrietig bericht van 

adviesraad lid, Liliane Mandema. Zij bleek 

ongeneeslijk ziek. Ondanks haar strijd, is zij in de 

zomer overleden. Liliane was sinds 2012 lid van de 

Adviesraad voor Sport. Zij was als oud-topsportster 

en fysiotherapeute een groot voorstander om 

iedereen in zijn eigen omgeving te laten bewegen. 

Liliane verstond de kunst om zonder op te vallen een 

belangrijke inbreng te doen en bijdrage te leveren 

aan onze adviezen.  

In verband met de bijzondere omstandigheden door 

de corona-beperkingen, bleef Pjer Wijsman met een 

extra half jaar aan als (bestuurs)lid. Daarmee is de 

maximale benoemingstermijn door Pjer ruimschoots 

behaald. In juli 2021 neemt Pjer definitief afscheid. 

Job Schenau verliet na 3 jaren per 1 oktober de 

Adviesraad voor Sport vanwege het bekleden van de 

functie van directeur Stichting Werkgever Sportclubs 

Den Haag.   

Voor drie vacatures is vanaf medio 2020 gezocht naar 

nieuwe kandidaten. De voorbereidingen hiervoor zijn 

in december afgerond. Per 1 januari 2021 treden drie 

nieuwe leden toe tot de Adviesraad voor Sport. Op de 

website www.adviesraadvoorsport.nl kunt u meer 

informatie vinden over de leden en hun achtergrond. 

Vergaderingen van het dagelijks bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van de adviesraad vergaderde 

in 2020 in totaal 15 keer. Dat is bijna het dubbele 

van een ‘normaal’ jaar. De corona-crisis heeft de 

sport in Den Haag diep getroffen. Het bestuur heeft 

intensief contact onderhouden met de Haagse 

sportwereld en de gemeente om te pleiten voor 

brede steun van de sportverenigingen. Dit heeft tot 

gevolgen gehad dat het bestuur vaker elkaar heeft 

opgezocht om overleg te voeren. Naast de 

gewoonte om bestuursvergaderingen ‘thuis’ 

(Sportcampus Zuiderpark) te houden, vond een deel 

ook online plaats.  

De vergaderingen van het dagelijks bestuur vonden 

plaats op 10 januari, 10 februari, 13 maart, 6 april 

(online), 29 april (online), 13 mei (online), 8 juni, 22 

juni, 13 juli, 14 september, 30 september, 9 

oktober, 23 oktober, 13 november en 11 december. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door John van 

den Berg (voorzitter), Pjer Wijsman (vice-

voorzitter),  Kees Mol en Wendy van der Meijs 

(secretaris). 

 

 

Vergadering van het algemeen bestuur 
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.   

Het algemeen bestuur van de Adviesraad 

vergaderde in 2020 zeven keer. De vergaderingen 

werden dit jaar online, ‘thuis’ op de Sportcampus of 

op locatie georganiseerd. 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 naast de vaste agendapunten: verslag, 

voortgang en toegezonden stukken, de volgende 

onderwerpen aan de orde: 

28 januari (Sportcampus Zuiderpark): 

• Kennismaken met de nieuwe 

sportwethouder, Hilbert Bredemeijer 

• Bespreken invulling vacatures 

adviesraad voor sport  

 

  

http://www.adviesraadvoorsport.nl/
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19 mei: (online)  

• Rondje langs de leden  

• Toelichting Peter van Veen (directeur 

Sport) op corona-crisis voor de sport 

• Toelichting Dagelijks Bestuur op 

crisismaatregelen: adviezen tot zover 

• Advies invulling titel Europese 

Sporthoofdstad 

 

 

1 juli: (Sportcampus Zuiderpark) 

• Introductie en toelichting directeur 

Buurtsportvereniging De Mussen 

• Invulling toekomstige vacature(s) 

Adviesraad voor Sport 

• Vaststellen vergaderdata 2e helft 2020 
 

21 september: (HKV Achilles) 

• Introductie en toelichting door het bestuur 

van korfbalvereniging HKV Achilles 

• Presentatie hoofdlijnen Haags Sport Akkoord 
(HSA) door de gemeente Den Haag  
 

13 oktober: (online)  

• Digitale vergadering met de wethouder sport, 

Hilbert Bredemeijer 

• Bespreken reactie op de sportbegroting 2021-

2024 

• Conceptadvies Anders Georganiseerd Sporten 

• Voortgang steun voor sportclubs in corona-
crisis 
 

26 november: (online) 

• Presentatie definitieve rapport ‘Oog voor de 

Anders Georganiseerde Sport’ 

• steun voor sportclubs in corona-crisis 

• Vaststellen vergaderdata 1e helft 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online adviesraadvergadering 13 oktober 2020, Sportcampus Zuiderpark. Links:  John van den Berg (voorzitter), Wendy van der 
Meijs (secretaris) Beelscherm: leden adviesraad voor sport. 
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Werkgroepen 
Ter voorbereiding van advieswerk en 

besluitvorming zijn in 2020 twee werkgroepen 

gevormd. 

De werkgroep Anders Georganiseerd Sporten 

heeft het advies, waarvan het grootste deel van 

het werk in 2019 plaatsvond, afgerond. In het 

belang van het bereiken van een 100% 

beweegnorm, ziet de Adviesraad voor Sport 

kansen voor de stad (én de gemeente) om 

commerciële en andersoortige sportaanbieders 

te betrekken en te faciliteren. Naast deskresearch 

zijn er ook gastsprekers geraadpleegd. Het advies 

is in het najaar van 2020 overhandigd aan de 

wethouder sport. 

De werkgroep werd gevormd door Pjer Wijsman,  

Carola Uilenhoed en Wimar Bolhuis.  

De werkgroep ADO en het Zuiderpark is in 

november 2020 gestart. Op verzoek van de 

wethouder is de adviesraad voor sport gevraagd 

mee te denken over de wijze waarop de 

trainingen van de Haagse BVO, de ADO-

opleidingen voor de jeugd en het ADO 

vrouwenvoetbal kunnen worden samengebracht 

op het trainingscomplex in het Zuiderpark. In 

2018 is de adviesraad gestart met het in beeld 

brengen van deze kansen via een brief aan 

wethouder De Mos en later aan wethouder 

Parbduhayal.  De werkgroep bestaat uit John van 

den Berg, Kees Mol, Ron Jansen, Bart Volkerijk.  

Het advies wordt in het voorjaar van 2021 

opgeleverd. 

 

 

 

 

Ambities 2021 
De Adviesraad voor Sport is het advies over de 

terugkeer van ADO naar het Zuiderpark aan het 

afronden. Daarnaast heeft de raad ideeën voor 

het slim inrichten van de beweeg- en sportruimte 

in de Binckhorst en het Central Innovation 

District. De verwachting is dat een deel van deze 

adviezen in het eerste helft van 2021 

gepubliceerd zal worden. 

Er zijn meer ambities voor advisering in 2021. Er 

zal aandacht worden besteed aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit doen 

wij door het opstellen van een Sportmanifest 

2022-2026 met aanbevelingen om 

sportbeoefening in Den Haag nóg aantrekkelijker 

te maken. Met het Sportmanifest wil de 

Adviesraad voor Sport de politiek ondersteunen 

bij het maken van de verschillende 

partijprogramma’s. Met als doel dat onze 

adviezen onderdeel zijn in het nieuwe college-

akkoord 2022-2026.  

 

Daarnaast hopen we in 2021 ons jaarlijkse 

netwerk evenement te kunnen organiseren. De 

Adviesraad voor Sport blijft een vinger aan de 

pols te houden in de Haagse sport om het college 

en de gemeenteraad te adviseren over actuele en 

belangrijke kwesties waar nodig.  

 

Advies Oog voor de Anders Georganiseerde Sporten, 
gepubliceerd in november 2020 



 

     

 

Jaarverslag Adviesraad voor Sport 2020         10 

   

Communicatie  
Ten behoeve van adviestrajecten zoekt de 

Adviesraad voor Sport de interactie op via eigen 

bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden. 

Vanwege COVID-19 zijn bijeenkomsten van 

derden vanaf maart geannuleerd of online 

georganiseerd. Dit neemt niet weg dat er 

creatieve oplossingen zijn gevonden om zoveel 

mogelijk interactie te creëren. Er zijn online 

gesprekken gevoerd met wethouder Hilbert 

Bredemeijer, wethouder Anne Mulder, directie 

sport van de gemeente den haag, raadsleden, 

bestuurders van sportverenigingen, 

kennisinstellingen en met organisaties uit de 

praktijk, zowel op verzoek van externen als op 

initiatief van de raad. Vanwege het uitblijven van 

onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst, heeft de 

adviesraad voor sport aan alle relaties (ca. 500 

adressen) een nieuwjaarsgroet per brievenpost 

gezonden. 

Website 

De website van de Adviesraad voor Sport dient 

als primair communicatiekanaal. Deze is te 

bereiken via www.adviesraadvoorsport.nl. De 

website bevat een overzicht van de raad, het 

sportmanifest, de adviezen, nieuwsberichten en 

relevante documenten.  

 

Nieuwsbrieven 

Om alle 18 leden van de adviesraad actief op de 

hoogte te houden van adviezen, gemeentelijke 

besluitvorming over bewegen en sport, 

aankomende evenementen en andere updates 

over sport, ontvangen leden van de raad om de 

twee weken een nieuwsbrief. In 2020 ontvingen 

de leden totaal 24 keer een online nieuwsbrief. 

Daarnaast worden alle activiteiten en 

vergaderstukken online gepresenteerd. 

 

 

 

Financiële afrekening 
Het werkbudget van de Adviesraad voor Sport 

bedroeg voor 2020  € 15.000.  

Het budget is besteed aan: tegemoetkoming 

kosten vergaderlocaties, presentatiegelden, 

relatiegeschenken, drukwerken (adviesboekje, 

kerstkaarten), communicatiekosten (onderhoud 

website, visitekaartjes, digitale nieuwsbrief) en 

lidmaatschappen (vakbladen).  

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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CONTACT 

sportadviesraad@denhaag.nl 

www.adviesraadvoorsport.nl 

Den Haag 

sportadviesraad@denhaag.nl
www.adviesraadvoorsport.nl

