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Voorwoord 

De gemeente heeft de ambitie om een sportieve stad te zijn. Dat vergt continue aandacht in een stad 

die blijft groeien en waar de behoefte aan buitenruimte groot is. Om sport op de agenda te houden 

geeft de Adviesraad voor Sport gevraagd en ongevraagd advies over het sport- en recreatiebeleid 

van Den Haag. Zo presenteerden we - een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 - het 

Sportmanifest. Onder het motto ‘Op naar een optimaal Haags Sportklimaat’, zijn hierin 

aanbevelingen opgenomen voor het Haagse sportbeleid in de periode 2018-2022. Het Sportmanifest 

is ook bedoeld om politieke partijen te inspireren om zowel in hun verkiezingsprogramma’s als in 

het nieuw te sluiten coalitieakkoord aan het thema ‘sport en bewegen’ de aandacht te geven die het 

verdient.  

In 2017 opende Den Haag de deuren van het sport- en onderwijscomplex Sportcampus Zuiderpark. 

Hiermee beschikt sportief Den Haag over een topsporthal, een beachhal, een dubbele 

breedtesporthal, een turnhal en aanvullend in het weekend en in de avond nog vier sportzalen van de 

aldaar gevestigde onderwijsinstellingen. Dit unieke complex is het waard om volledig benut te 

worden door Haagse sporttalenten en (top)sporters. Om die reden ontving de sportwethouder in juni 

ons advies over de ‘Toekomst van het Haags Sporttalent’ met concrete aanbevelingen voor de 

ontwikkeling van Haags sporttalent. Met dit advies vraagt onze raad extra aandacht voor de Haagse 

sportverenigingen om hen te helpen om op het hoogste competitieniveau mee te blijven doen en om 

sportief talent verder te brengen.  

Voor onze raad was 2017 een jaar van beweging. De ervaren secretaris Hans van Vliet is 

pensioengerechtigd en na 15 jaren opgevolgd door Wendy van der Meijs. Daarnaast kreeg het 

bureau van de Adviesraad voor Sport een eigen plek in de Sportcampus. De verhuizing naar 

Sportcampus Zuiderpark biedt nog meer mogelijkheden om ‘te voelen en horen’ wat er leeft in de 

Haagse sport. 

Met de nieuwe secretaris aan boord is verder gewerkt aan het professionaliseren van ons 

advieswerk. De adviesraad wil vroeg meedenken in het beleid en een brug zijn tussen de sport en de 

politiek.  Hiertoe behoort ook het optimaal benutten en ondersteunen van de kennis en kunde van 

onze adviesraadleden die zich belangeloos voor het advieswerk inzetten. Dit alles met het ultieme 

doel om sport en bewegen voor iedereen in de stad mogelijk te maken. 

In dit jaarverslag zijn alle activiteiten waar de adviesraad in 2017 bij betrokken was kort 

weergegeven. Al onze adviezen zijn ook te lezen op onze site www.adviesraadvoorsport.nl. 

 

 

 

 

 

 

John van den Berg    

voorzitter    

http://www.adviesraadvoorsport.nl/
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1.  Werkwijze van de Adviesraad voor Sport 

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 alle aandachtsgebieden betrekking hebben, waaronder in elk geval sportinfrastructuur, 

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

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. Belangrijke onderwerpen in het beleid 

van de rijksoverheid zijn bijvoorbeeld het regeerakkoord 2017-2022: vertrouwen in de toekomst met 

de focus op diversiteit in de samenstelling van sportbonden, aandacht voor topsport en 

sportevenementen en de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport. 

In de Sport Toekomstverkenning ‘Een Sportiever Nederland’ verkennen het Sociaal Cultureel 

Planbureau en het RIVM de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Het Kenniscentrum Sport 

concludeert dat het ongebonden karakter van de activiteiten en het gebruik van de openbare ruimte 

een steeds grotere trend in sportbeoefening worden. 

Daarnaast houdt de Adviesraad voor Sport op verschillende manieren contact met de Haagse 

sportwereld. De maandelijkse vergadering van de adviesraad wordt zo veel mogelijk ‘op locatie’ bij 

een telkens 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 sinds juni 2017 gevestigd in Sportcampus Zuiderpark. 

Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gekomen. Met een plek in het huis van de 

sport, hoopt de adviesraad de signalerende rol te vervullen voor die onderwerpen die bestuurlijke 

aandacht verdienen. Het bureau wordt bemand door de secretaris. Deze stelt en verstuurt wekelijks 

de nieuwsbrief op voor de leden met nationaal en lokale relevante berichtgevingen.  Verder is het 

secretariaat 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 2017 zeven keer. De vergaderingen worden 

‘thuis’ 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 SV Leidschenveen  

Kennismaken nieuwe leden adviesraad  

Tussenstand effecten Sportmanifest 2014-2018 

- 22 maart:  Gastheer en introductie door Jeu de Boules vereniging de Goede Worp  

Jaarverslag 2016  

Discussiememo Good Governance 

- 11 mei:  Gastheer en introductie door Watersportverbond & rondleiding zeilcentrum 

   Vaststellen Haags Sportmanifest 2018-2022  

Conceptadvies Toekomst Haagse Talentverenigingen  

- 28 juni:  Gastheer en introductie door budo-vereniging Lu Gia Jen  

Ontmoeting met de portefeuillehouder, wethouder Baldewsingh 

- 5 oktober:  Introductie door B&B Fysiotherapie; 

Programmabegroting 2018 

Communicatieplan Adviesraad voor Sport 2018 

- 7 november : Gastheer en introductie door Honk- en Softbalvereniging Storks 

Kennismaking Lia Kroon, directeur dienst Onderwijs, Cultuur, Welzijn 

Evaluatie Regeling Parkeren voor Verenigingen 

- 13 december: Presentatie en discussie Herman Ram, directeur Nederlandse Doping Autoriteit 

Werkplan Adviesraad voor Sport 2018 

 

Adviesraadvergadering met gastspreker Herman Ram, 13 december 2017  
Bron: Sebastiaan Nederhoed 
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Tijdens de bijeenkomst met de wethouder werd teruggeblikt op de activiteiten van de adviesraad in 

de achterliggende periode, maar ook op actualiteiten. Met het oog op de adviesbehoefte van de 

gemeente zijn ook zaken besproken die zich de komende periode in Den Haag zouden kunnen 

voordoen. Naast dit formele overleg is er frequent informeel contact om wederzijds zienswijzen 

kenbaar te maken en zaken af te stemmen. 

De gemeente Den Haag werd bij de adviesraadvergaderingen vertegenwoordigd door Frans van de 

Ven (OCW/hoofd Sportbeleid) of Nienke Nijenhuis (OCW/hoofd Beleid Activering). Door dit 

structurele contact en de aanwezigheid van de secretaris bij het wekelijks werkoverleg van 

OCW/Sportbeleid , worden ontwikkelingen uitgewisseld en worden actuele zaken kortgesloten. 

 

B. Vergaderingen van het dagelijkse bestuur 

Het dagelijks bestuur werd gevormd door John van den Berg (voorzitter), Koen Baart 

(vicevoorzitter),  Wendy van der Meijs (secretaris) en Hans Roskam. Hans is na zijn afscheid als 

adviesraad lid, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn, opgevolgd door Pjer Wijsman.  

Alle vergaderingen werden vooraf gegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur, waarbij 

wordt besloten welke bespreekonderwerpen op de agenda worden gezet. Ook het overleg met de 

wethouder wordt door het dagelijks bestuur voorbereid.  De vergaderingen van het DB vonden 

plaats op 10 januari, 10 februari, 13 maart, 6 april, 12 juni, 18 september, 30 oktober en 1 december. 

 

C. Overige bijeenkomsten 

12 mei: Afscheid Hans van Vliet, (voormalig) secretaris Adviesraad voor Sport  

16 juni: Jaarlijkse netwerkbijeenkomst & presentatie Sportmanifest 2018-2022 

De adviesraad organiseert één keer per jaar een netwerkbijeenkomst. 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. De splinternieuwe 

Sportcampus Zuiderpark, tevens de nieuwe vestigingslocatie van het bureau van de Adviesraad voor 

Sport, vormde het podium voor deze ontmoeting.  John van den Berg, voorzitter van de Adviesraad 

voor Sport, overhandigde het nieuwe Sportmanifest voor de periode 2018-2022 aan de wethouder 

Sport, Rabin Baldewsingh. In het manifest staan de wensen vanuit de sport voor de nieuwe 

raadsperiode. Tevens was er gelegenheid om onder begeleiding de Sportcampus te bezichtigen. De 

sportliefhebbers  kregen de mogelijkheid om de Nederlandse teams aan te moedigen tijdens de 

wedstrijden van de World Tour Beachvolleybal en de World League Indoor Volleybal.  
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Opening Beweegloket in Sportcampus Zuiderpark.  
Bron: Catharina Abels 

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 ook actief deel aan diverse bijeenkomsten, waaronder: 

- Agenda Ruimte voor de Stad (stadsatelier) 

- Homo-acceptatie in de Haagse Sport (stuurgroep) 

- Stichting Brede Buurtschool (Inspiratiesessie) 

- Sportdebat 2018 (stuurgroep) 

- Vereniging Sport & Gemeenten (kennisdag, informatiebijeenkomst omgevingswet)  

- Symposium Verenigingen in Europa (Mulier Instituut) 

Inhoudelijk overleg met externe contacten 

- Sportbonden: KNVB, KNLTB, Nederlandse Volleybal Bond 

- Politieke Partijen 

- Scholen: Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Segbroek LOOT-school 

- Sportraden: Nederlandse Sportraad, Amsterdamse Sportraad 

- Haags Sportgala 

- Verenigingen: o.a. Haag Atletiek, HDM (Businessclub), ADO, Samenwerkende Haagse 

Sporttalentenvereniging  (SHS), Hand- en Softbalvereniging Storks 

- Stichting Werkgevers Sportclub Den Haag 

- Stichting BOSAN Turnacademie 

- Leden Club van 100 (Den Haag Topsport) 

- Fonds 1818 

- Beweegloket 

- Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten 

- Sportbelang SGK 
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4. Werkgroepen 

Ter voorbereiding van advieswerk en besluitvorming zijn in 2017 drie werkgroepen samengesteld, 

die uit leden van de adviesraad bestaan, maar ook uit experts. 

 Werkgroep ontwikkeling Haags Sportbolwerk richt  zich op extra aandacht en ondersteuning 

voor de Haagse (top)sportverenigingen die actief zijn met Haags sport talent om topsport ook op 

lokaal niveau mogelijk te houden. Het advies is in juni 2017 opgeleverd. 

 

 De PR-Commissie richt zich op het uitdragen en bekend maken van de rol van de Adviesraad 

voor Sport.  Deze werkgroep continueert in 2018. 

 

 De Stuurgroep Sportdebat 2018 houdt zich bezig met de voorbereidingen van het Sportdebat 

in 2018 waarbij Haagse politieke partijen worden uitgenodigd om hun plannen voor de sport in 

de toekomst naar voren te brengen. Vanuit de Adviesraad voor Sport hebben de vicevoorzitter 

(Koen Baart) en de secretaris (Wendy van der Meijs) zitting in de stuurgroep. Daarnaast nemen 

de directeur van de Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag (Rex von Winckelmann), 

bestuurslid van NOC*NSF (Marcella Mesker) en communicatieadviseur van Smith 

Communicatie (Ilse Zandbergen) zitting in de stuurgroep. Deze groep continueert in 2018. 

 

 
Leden Adviesraad voor Sport, december 2017. Anja Overhoff en Mounia Abbadi ontbreken op de foto  

Bron: Sebastiaan Nederhoed 
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5. Adviezen 
Tijdens het verslagjaar werden de volgende formele adviezen uitgebracht: 

- Sportmanifest 2018-2022 - ‘Naar een optimaal Haags Sportklimaat’  

- Advies Toekomst Haags Sporttalent 

- Zienswijze concept Omgevingsplan Binckhorst 

- Reactie op de Programmabegroting 2018-2021, onderdeel sport 

- Vestigingslocatie Honk- en softbalvereniging Storks 

Hoewel het advieswerk van de raad normaal gesproken beperkt blijft tot het doen van aanbevelingen 

aan de sportwethouder, wordt hier incidenteel van afgeweken. Zo is onze Zienswijze op het Concept 

Omgevingsplan Binckhorst gericht aan de gemeenteraad en ontvingen de leden van de commissie 

Samenleving onze reactie op de Programmabegroting 2018 en het Sportmanifest 2018-2022.   

In onze brief naar aanleiding van de Programmabegroting 2018 heeft de adviesraad opnieuw 

aandacht gevraagd voor de omvang van het sportbudget ten opzichte van de ambities die Den Haag 

hiervoor heeft.  De adviesraad is van mening dat een 100% sportdeelname alleen mogelijk is, als er 

meer financiële middelen beschikbaar zijn om dit doel te realiseren. Juist omdat de groepen die nu 

nog niet sporten, van organisaties extra inspanningen vergen om hen te bereiken en te motiveren.  

Het Sportmanifest 2018 – 2022 is het strategisch plan en geeft onze wensen weer voor de sport in de 

komende vier jaar. 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. 

Tot slot zal de raad de ontwikkelingen in de Binckhorst nauwgezet blijven volgen om te voorkomen 

dat sport wordt vergeten in het nieuw te ontwikkelen gebied.  

De wethouder Sport ontvangt het Sportmanifest 2018-2022 uit handen van de voorzitter.  
Bron: Valerie Kuypers 
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6. Budget 2017 
Het werkbudget van de Adviesraad voor Sport is € 21.000,- . Het budget is voor € 20.215,- besteed 

voor onder meer vergaderkosten, presentatiegelden, evenementen & activiteiten,  drukwerken, 

communicatiekosten (inclusief ontwerp en opbouw website www.adviesraadvoorsport.nl)  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. 

 

 

7. Leden van de Adviesraad voor Sport  
Hieronder een overzicht van de leden in 2017, hun expertise en het jaar waarin de huidige 

zittingstermijn eindigt: 

 

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

Koen Baart – vicevoorzitter  - bestuur, politiek     (2018) 

Wendy van der Meijs - secretaris - overheid, topsport     

Pjer Wijsman - dagelijks bestuur - bestuur, onderwijs     (2020) 

Mounia Abbadi   - maatschappij, ongeorganiseerde sport  (2021) 

Catharina Abels    - politiek, maatschappij    (2018) 

Ellen Bekkering   - bedrijfsleven, sponsoring    (2019) 

Rob van Bokhoven   - sport en recht, ongeorganiseerde sport (2021) 

Marc Delissen    - sport en recht, (top)sport, bestuur   (2017) 

Kees Mol    - onderwijs, sportverenigingen  (2018) 

Liliane Mandema   - sportmedische zaken, sportverenigingen (2020) 

Han Potma    - onderwijs, topsport    (2018) 

Anja Overhoff    - bestuur, politiek     (2019) 

Hans Roskam    - bestuur, welzijn     (2017) 

Soraya Samuels   - maatschappij, welzijn    (2019) 

Carola Uilenhoed   - topsport, bedrijfsleven    (2018) 

Anneke van Zanen   - bestuur, financiën     (2020) 

Jafar Zareei    - topsport, kracht en vechtsport   (2019) 

 

Marc Delissen en Hans Roskam zijn in 2017 uit de Adviesraad voor Sport getreden vanwege het 

bereiken van de maximale zittingstermijn (8 jaar). Mounia Abbadi en Rob van Bokhoven zijn 

respectievelijk op 24 januari en 1 oktober door het college van B&W benoemd als lid. Op de 

website adviesraadvoorsport.nl kunt u meer informatie vinden over de leden en hun achtergrond. 

 

  

Adviesraad voor Sport,december 2017. Anja Overhoff en Mounia Abbadi ontbreken op de foto. 
Bron: Sebastiaan Nederhoed       
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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

