
Netwerkbijeenkomst 07-10-22 
 
Hartelijk welkom op deze netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de afdeling Sport van de 
gemeente Den Haag en de Adviesraad voor Sport. 
Het is alweer ruim drie jaar geleden, dat wij een netwerkbijeenkomst organiseerden; dat 
was bij Sail Scheveningen. 
 
De Adviesraad voor Sport geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de wethouder Sport 
over bewegen en sport in deze stad.  
Bewegen en sport kent ook aspecten met economische, maatschappelijke, onderwijskundige 
en gezondheids belangen. Om die reden adviseren wij aan geheel B&W en daarmee indirect 
ook aan de gemeenteraadsleden.  
 
Een tweede belangrijke taak van de Adviesraad is het tot stand brengen en onderhouden 
van een netwerk met de verschillende sportaanbieders en bestuurders van verenigingen in 
de stad. Deze netwerkbijeenkomst richt zich nadrukkelijk op deze taak; voor vandaag: zoek 
elkaar in deze informele sfeer op en leg contacten, en bespreek op een later moment de 
zakelijke aspecten! 
 
De Adviesraad is verheugd dat naast de verenigingen nu ook andere sportaanbieders 
aanwezig zijn, want de coronatijd heeft laten zien dat de anders-georganiseerde sporters 
(van personal trainers tot de fitnessbranche) hard nodig zijn om alle Hagenaars in de 
toekomst aan de beweegnorm te laten voldoen.  
Ons advies “Oog voor de anders-georganiseerde sporten” (november 2020) heeft gehoor 
gevonden bij de gemeente. 
 
Wij zijn vandaag te gast bij ADO en dat brengt mij ook bij ons advies uit april 2021, waarin 
wij het voorstel hebben gedaan om te onderzoeken of ADO zijn trainingen weer kan laten 
plaatsvinden in het Zuiderpark (vertrek uit Rijswijk). En ook om de ADO-vrouwen onder te 
brengen in het Zuiderpark voor hun trainingen en hun wedstrijden. 
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen publiceerden wij het Sportmanifest 2022-
2026 waarin wij niet alleen onze wensen voor de komende vier jaar bekend maakten, maar 
ook aangaven een visie te ontwikkelen voor de langere termijn, mn op het gebied van het 
beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte (parken, wandelpaden, fietspaden).  
Met daarin aandacht voor de uitbreidingen van de sportparken, sportvelden en sporthallen 
om de groeiende bevolking de kans te geven in hun woonomgeving te kunnen sporten.  
 
Beste sportaanbieders en verenigingsbestuurders; nog nauwelijks bekomen van de naweeën 
van de corona-periode worden jullie al voor de volgende uitdaging gesteld. Hoe om te gaan 
met de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie waarbij veel sportmaterialen en 
voedingsmiddelen in prijs zijn gestegen.  
Na de compensatie voor de huishoudens, die deze week bekend werd, wordt allereerst 
uitgekeken naar de landelijke overheid. Druk vanuit NOC*NSF, de VSG en ondersteund door 
kamervragen wordt een spoedige reactie verwacht.  
Dit zal voor de commerciële sportaanbieders uitkomen op de reeds aangekondigde mkb-
regeling. De sportverenigingen zullen waarschijnlijk aangewezen zijn op de gemeente. 



Sportaanbieders, verenigingen en gemeente: jullie zullen elkaar hard nodig hebben om deze 
problematiek aan te pakken. Als je al niet in gesprek bent met de gemeente is vandaag het 
moment om dit te beginnen. Dat het een boeiende bijeenkomst mag worden en dat het 
toetje van de dag een overwinning van ADO mag zijn! 
 
De Adviesraad heeft met genoegen het onlangs gesloten coalitieakkoord gelezen waarin 
geen financiële offers worden gevraagd voor de sport en waarbij extra geld beschikbaar 
komt voor de verduurzaming van de accommodaties. Een mooi resultaat gezien de 
financiële positie van de stad Den Haag. Ook hebben wij de wethouder gefeliciteerd met zijn 
herbenoeming en het feit dat hij de komende vier jaar de belangen van de sporters en 
bewegers mag behartigen. Wij zullen Hilbert daarbij positief kritisch blijven volgen. 
 
Tot slot: ik ben met veel plezier ruim acht jaar voorzitter geweest van de Adviesraad. Dit is 
vandaag mijn laatste taak in deze rol. Het stokje wordt overgenomen door Ron Jansen, die ik 
veel succes wens voor de komende tijd. 
Ik wens u allen een hele mooie en inspirerende avond toe! 
 

 


