
Wie zijn wij - De Adviesraad voor Sport is in 1997 door de gemeente Den Haag ingesteld om vanuit een 

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

De adviezen richten zich op veel aandachtsgebieden : sport en onderwijs, sportverenigingen, sportinfrastructuur, 

bevordering van sportparticipatie, 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 

bewegen en sport.

Doel - De adviesraad heeft de taak om toe te zien op 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 draagt bij aan actieve inwoners en bevordert het welzijn en de leefbaarheid in de stad. 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 daarnaast 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 een netwerkbijeenkomst. 

Jaaroverzicht 2021

Samenstelling adviesraad - In verband met de bijzondere omstandigheden door de corona-beperkingen, 

bleef Pjer Wijsman drie extra maanden aan als (bestuurs)lid. In september 2021 ontving Pjer vanwege zijn jarenlange 

verdienste voor de adviesraad specifiek en voor de (zwem)sport in het algemeen de Sportpenning uit handen van 

wethouder Hilbert Bredemeijer. Job Schenau verliet in 2020 de raad vanwege het bekleden van de functie van 

directeur Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag. Ook van Job werd feestelijk afscheid genomen in september.

Per 1 januari 2021 zijn drie nieuwe leden gestart: Elvira, Rachid en Nynke. Een 4e vacature is vervuld door een 

openbare werving. Uit alle kandidaten is Edwin Lokkerbol per 1 oktober 2021 benoemd door het college van B&W. 

Leden van de 
Adviesraad voor Sport

John van den Berg Kees Mol                   Ron Jansen               Catharina Abels
voorzitter bestuurslid                bestuurslid

Edwin Lokkerbol Rob v Bokhoven             Wimar Bolhuis           Karen Bosch 

Troy Douglas Lisette vd Heuvel   Nynke  Lely-Straatsma   Rachid Najib

Communicatie: Er zijn ca. 60 gesprekken gevoerd met wethouders (o.a. Hilbert Bredemeijer), 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. 400 adressen) een nieuwjaarsgroet per 

brievenpost gezonden. 

Elvira Stinissen Carola Uilenhoed     Soraya Samuels            Bart Volkerijk

Wendy van der Meijs / secretaris 

De secretaris helpt de adviesraad om 
verkenningen te doen, adviezen te schrijven en 
hierover te communiceren. De secretaris is ook 
penvoerder voor de raad en organiseert 
vergaderingen en bijeenkomsten en fungeert als 
loket voor vragen van derden.  

Wilt u meer informatie weten over de Adviesraad voor Sport? Check onze website www.adviesraadvoorsport.nl. 

http://www.adviesraadvoorsport.nl/
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Advies: ADO terug naar het Zuiderpark - In een uitgebreide adviesbrief aan de 

wethouder pleit de adviesraad voor een terugkeer van álle ADO-activiteiten naar het Zuiderpark 

met een zestal aanbevelingen: 

1. Ontwikkel een sportvisie voor Sportpark Zuiderpark als onderdeel van Den Haag Zuidwest

2. Stel een sociaal-maatschappelijk en –economisch programma op met ADO als aanjager

3. Zet ADO in als vliegwiel voor de positionering van de Sportcampus als kenniscentrum

4. Maak (snel) een duidelijke keuze voor het ruimtelijke scenario

5. Neem de regie en faciliteer het proces

6. Investeer in het sporthart Zuiderpark

Lees hier het volledig advies 

Sportmanifest 2022-2026 - Ter voorbereiding op de gemeentelijke verkiezingen en de 

collegeperiode 2022-2026 presenteerde de Adviesraad voor Sport het Haags Sportmanifest met 

adviezen aan politieke partijen ter ondersteuning aan de Haagse beweeg- en sportsector. Aan 

de hand van een toekomstbeeld geeft de adviesraad 18 concrete adviezen op het gebied van 

bestuurlijke zeggenschap rondom sport, vernieuwen van accommodaties, benutting 

sportparken, uitbreiden van zwemwater, de toekomstbestendigheid van verenigingen, 

samenwerken met anders georganiseerde sportaanbieders, beweegvriendelijk onderwijs vanaf 

groep 1, beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte en verruimen van de topsport- en 

talentontwikkeling. Lees hier het volledig advies 

Reactie op de gemeentelijke sportbegroting 2022 – Traditiegetrouw geeft de 

adviesraad een reactie op de begrotingsvoorstellen.  De Adviesraad complimenteert de 

gemeente voor de (compensatie) steun die zij heeft verleend in de coronaperiode aan de Haagse 

sport.  Verder is er een pleidooi om voor het onderhoud van sport en spel accommodaties een 

structurele begrotingsaanpak door te voeren om de onderhoudskosten van Haagse 

sportaccommodaties structureel in de gemeentefinanciën te verwerken, waardoor deze niet 

opnieuw politiek bevochten moeten worden bij de komst van een nieuw college. De adviesraad 

benadrukt nogmaals de titel ‘Europese sporthoofdstad’ die Den Haag draagt in 2022. De titel 

biedt kansen om de positieve aandacht, de trots voor de stad en enthousiasme voor sport breed 

in te zetten en om de stad met al zijn inwoners, bedrijven, organisaties en scholen in de 

schijnwerpers te zetten. De adviesraad zou graag zien dat Den Haag de titel als kans en 

inspiratiebron omarmt.  Lees hier het volledige advies

2021 in één oogopslag

14 vergaderingen Dagelijks Bestuur: 18 januari, 

15 februari, 12 maart, 14 april, 29 april, 10 mei,  8 juni, 22 

juni, 13 juli, 14 september, 30 september, 9 oktober, 23 

oktober, 13 november en 11 december.

4 werkgroepen met leden: Sportmanifest 2022-

2026; ADO en het Zuiderpark; Vacatures kandidaten 

adviesraad; Bewegen en Sport in de Binckhorst. 

6 vergaderingen Algemeen Bestuur: 28 januari 

(online/NL Sportraad), 29 maart (online/ Haag Atletiek), 19 

mei (online), 1 juli (SV Die Haghe), 5 oktober (BBG Boxing) en 

17 november (online/in gesprek met de wethouder sport).

Budget - Het werkbudget bedroeg in 2021 ca. € 15.000 

o.a. voor tegemoetkoming kosten vergaderlocaties, 

vacatiegelden, relatiegeschenken, (werk)activiteiten, 

drukwerken,  onderhoud website, visitekaartjes, digitale 

nieuwsbrief en lidmaatschappen. Voor de kosten, 

verbonden aan de inzet van de secretaris, is een subsidie 

(extern) beschikbaar.

Bijzonderheden: Dit jaar lanceerde de adviesraad een 

eigen bedrijfspagina op LinkedIn om via social media de 

ontwikkelingen van sport in de stad en van de Adviesraad voor 

Sport meer zichtbaar te maken. 

Ook organiseerde de raad samen met het Health Innovation

THUAS (De Haagse Hogeschool) in juli een bezoek aan het 

Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. Dit om 

indruk te krijgen van de omvang van beide gebieden, de 

diversiteit tussen de wijken en de enorme bouwopgave voor 

de stad. Verenigingen en voorzieningen voor bewegen en 

sport zijn hier (vooralsnog) schaars. Je leest er hier meer over. 

https://adviesraadvoorsport.nl/advies-ado-terug-naar-het-zuiderpark.html
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/images/AVS_sportmanifest_2022-2026_breed.pdf
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/images/praatplaat_sportmanifest_2022-2026.jpg
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/attachments/article/320/AVS%20sportmanifest%202022-2026%20breed.pdf
https://adviesraadvoorsport.nl/reactie-op-begroting-sport-2021.html
https://adviesraadvoorsport.nl/reactie-op-begroting-sport-2021.html
https://adviesraadvoorsport.nl/cms/images/AvS_Reactie_op_Begroting_Sport_2022_TKN.pdf
https://www.linkedin.com/company/73052411/admin/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6820088278172217344

