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Verslag van de vergadering Adviesraad voor Sport van 28 januari 2021  

 
Aanwezig: John van den Berg (voorzitter), Catharina Abels, Rob van Bokhoven Karen Bosch, Ron 

Jansen, Kees Mol, Rachid Najib, Soraya Samuels, Nynke Straatsma, Elvira Stinissen, 
Carola Uilenhoed, Bart Volkerijk, Pjer Wijsman en Wendy van der Meijs (secretaris).  
Vanuit de gemeente: Jan-Willem Meppelink, Peter van Veen (directeur sport) 

Verhinderd: Troy Douglas, Lisette van den Heuvel, Wimar Bolhuis 
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.31 uur de digitale vergadering en heet alle leden van harte welkom.  
 
Het is de eerste vergadering voor de nieuwe leden: Rachid Najib, Elvira Stinissen en Nynke Straatsma. 
Zij stellen zich kort voor. 
De voorzitter overhandigt symbolisch het groengele adviesraad speldje en het boek ‘Sportstad Den 
Haag – al eeuwen onverslaanbaar’ als introductiegeschenk. Met de nieuwe leden wordt een individuele 
afspraak gemaakt om de boeken te overhandigen.  
 
Vervolgens verwelkomt de voorzitter, gastspreker Mariëtte van der Voet, secretaris bij de Nederlandse 
Sportraad. De Nederlandse Sportraad heeft in november 2020 het advies  ‘Opstelling op het Speelveld’ 
uitgebracht met daarin enkele adviezen aan de nationale overheid. Belangrijkste conclusie: Maak van 
sport een publieke voorziening die voor iedereen toegankelijk is, laat de overheid de regie nemen en 
creëer een wettelijk stelsel. 
 
Mariëtte start haar toelichting. De Nederlandse Sportraad is 1,5 jaar geleden begonnen met de vraag: 
hoe toekomst bestendig is de sport en hoe is de sector gefinancierd? Die vragen zijn beantwoord in het 
Brancherapport Sport. Conclusies: 

1. Er is veel sportaanbod; veel kleurrijker dan 20 jaar gelden. 
2. Veel sportondernemers zijn onbekend; geen goed zicht op sportaanbod. 
3. 50% van Nederlanders sport wekelijks, maar slechts ¼ hiervan in georganiseerd verband. 

 
Mariëtte merkt op dat er tijdens het proces van het opstellen van advies ‘Opstelling op het Speelveld” er 
de nodige weerstand is ervaren bij stakeholders. De belangrijkste reden voor de NL Sportraad om door 
te zetten is dat er veel ontwikkelingen op de sport afkomen waar de sector niet op voorbereid is: 
vergrijzing, obesitas/leefstijl, ruimtelijk/economisch.  
John merkt op dat hij in het advies de rol van het onderwijs, de zorg en vrije tijdssector mist? 
Mariëtte reageert dat er 4 scenario’s zijn: 

- Sport als doel 
- Sport als middel 
- Sport als markt aandeel 
- Sport als publieke zaak (zoals onderwijs) 

Op basis hiervan is geconcludeerd om voor sport te pleiten als publieke zaak, net als de kinderopvang 
en cultuur. Als sport kan worden geborgd in een wet, maak je sport minder kwetsbaar. Je kunt dan 
eisen stellen aan de branche en de gemeente een plicht opleggen. 

Bart vraagt waarom de adviesraad geen normering heeft opgelegd? Mariëtte reageert dat het advies 
pleit voor een stelselwet: daarin speelt preventie een belangrijke rol. 

Pjer merkt op dat het interessant is om meer financieel inzicht te krijgen om hoeveel geld er in de sector 
omgaat. Waar komt de huidige financiering vandaan? Als je sport preventief inzet kun je bijvoorbeeld 
ook de zorg een stukje mee laten financieren, omdat daar de lasten in de toekomst minder groot zijn. 

De voorzitter: Hoe benut je de bestaande infrastructuur meer efficiënt? 
Mariëtte reageert dat dat een interessante vraag is. Je kunt op meerdere manieren de infrastructuur 
benutten, bijvoorbeeld door dit meer vraaggericht te benaderen:  
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- Hoe kunnen andere mensen of meer mensen ook hun brood verdienen met sport? Bijvoorbeeld 
als er meer professionele begeleiding overdag is voor kwetsbare groepen.  

- Er zijn volwassenen die latent behoefte hebben, maar waar geen aanbod voor is(bijv. dames 
voetbal voor 45+) 

- Wat is de verhouding ongeorganiseerd of georganiseerd? 
 
Nu bepalen de bestaande accommodaties en het aanbod bij sportclubs, die op accommodatie actief 
zijn de vraag. Dat aanbod is traditioneel. Clubs bieden jeugdcompetitie aan en sport voor de fitte 
volwassenen. 
 
Ron herkent dit. De vraag is of het huidige organisatiemodel van een club nog toekomst bestendig is? 
Verenigingen worden geleid door vrijwilligers. Innovatie liggen niet bij bestuurders. Je zou meer 
ondernemers willen betrekken in een andere organisatievorm, bijvoorbeeld in een social enterprise. Dit 
organisatiemodel is al bekend in Engeland. Ron mist dat in het advies.  
 
Mariette reageert dat er landelijk zorgen zijn over de houdbaarheid van het vrijwilligerswerk. Die zorg 
was er 20 jaar geleden ook. Clubs zijn clubs en profs zijn profs. Een mix zie je bijna niet in NL. Het 
wordt financieel ook niet ondersteund door de belastingdienst; het is dus niet aantrekkelijk. Het 
vraagstuk over de toekomstige rol van sportverenigingen is zeker interessant. 
 
Gemeente heeft een rol als het gaat om infrastructuur. Ondernemers beginnen daarover als het gaat 
om een gelijk speelveld. Wie maakt er nu gebruik van de sportaccommodatie? Dat is nu exclusief voor 
sportverenigingen. Daar kan de gemeente een slag slaan. Dat kan als er een gelijker speelveld is. De 
gemeente wijst dan de club aan die het trekt. Ron reageert dat dat vervolgens niet de club moet zijn, 
maar een ondernemer.  
 
Nynke merkt op dat er veel op clubs af komt, bijv. verduurzaming. De vraag is of je dat bij vrijwillige 
clubbesturen kunt laten? Volgens Nynke bewegen 8 miljoen mensen via anders georganiseerde sport: 
Buitensporten, individueel of in groepen ongeorganiseerd, sporten via social media. Ook deze groep is 
op zoek naar een accommodatie. Die groep is een belangrijk potentieel. Hoe faciliteer je dat als 
gemeente? Hoe kan de lokale overheid drempels wegnemen? Verbindingen maken met het sociale 
domein?  
 
Mariette reageert dat de gemeente een belangrijke rol heeft in de realisatie en organisatie van 
gemeentelijke voorzieningen. Dat is een interessante vraag voor de Adviesraad. Hoe kun je met 
diverse aanbieders het aanbod verbreden en hoe bereik je andere of kwetsbare groepen?  
 
De voorzitter sluit af met de opmerking dat wij met de bevindingen van de NLSportraad een aftrap doen 
om te komen tot een nieuwe sportmanifest voor de periode 2022-2026. Er komen kleine werkgroepen, 
John nodigt Mariette uit om in een vervolggesprek verder te praten over de rol van de lokale overheid 
op basis van het rapport. 
 
Mariette geeft aan de stelselwet verder moet worden uitgewerkt. Welke eisen zijn er voor de branche 
en welke normen mogen niet ontbreken? Zij nodigt onze leden uit daar graag over verder te praten. 
 
De voorzitter bedankt Mariëtte voor haar inbreng. Zij verlaat de (digitale) vergadering. 
 
 
4e. Mededelingen gemeente Den Haag (Peter v Veen; Jan-Willem Meppelink) 
 
De voorzitter vraagt Peter een korte toelichting op de laatste ontwikkelingen bij de gemeente.  
Peter zegt dat er diverse ontwikkelingen zijn.  

- Er wordt nagedacht over de toekomst van de sport. Hoe benut je de maatschappelijke 
betrokkenheid anders dan alleen dan verenigingen.  

- Er zijn referentienormen voor sportvoorzieningen door het college vastgelegd. Op basis hiervan 
dient er elke collegeperiode een nieuwe sportaccommodatie te worden gebouwd. Dat is ook 
financieel een uitdaging.  

- Zwembaden kunnen niet overal worden gebouwd. Er wordt nu gedacht aan het vergroten van 
bestaande zwembaden.  
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- De gemeente buigt zich over een integraal huisvestingsplan sport. Hoe kunnen we in verdicht 
gebied sport een plek blijven bieden. 
 

De voorzitter vraagt naar de opstelling van de gemeente naar aanleiding van ons advies Anders 
Georganiseerd Sporten. Peter merkt op dat anders georganiseerd sporten niet bovenaan het lijstje 
staat. Hij bevestigt dat het goed zou zijn om ook andere sportaanbieders gebruik te laten maken van de 
sportaccommodaties, bijvoorbeeld door op een sportpark een pilot te starten. Het is niet perse het 
ontbreken van de wil om met dit thema om te gaan, maar er is in tijd van minder geld toch meer 
aandacht voor de sportclub. Dit wordt ook politiek bepaald. 
 
Elvira merkt op dat het aantal mensen dat sport tijdens corona-tijd is teruggevallen. Je moet juist nu 
gaan inzetten op faciliteren van openbare ruimte. Peter reageert dat verenigingen zijn gevraagd om 
daarop in te zetten. Peter geeft aan dat er binnen de gemeente ook meer aandacht is voor de 
beweegvriendelijke omgeving, door in het ontwerp voor de openbare weg met kleuren te werken voor 
wandelaars en fietsers. Ook de verdubbeling van inwoners dwingt om anders te gaan nadenken over 
bewegen en sporten.  
 
Rob merkt op dat dat participatiegraad groot is als je dingen los laat. Door achteruit te gaan zitten, 
afstand te nemen: wat gebeurt er dan? Peter merkt op dat er ook een grote groep in de stad is die wel 
die gemeente nodig heeft.  
Rachid bevestigt dit. Zo is het verenigingsleven enorm belangrijk in de krachtwijken. Voor het 
maatschappelijke proces is lidmaatschap juist wel van belang. Dat is wijk afhankelijk.  
 
Pjer merkt op dat je de sportclubs niet hoeft los te laten. Ongeorganiseerd sporten moet je faciliteren 
ondanks je politieke agenda.  
Peter geeft aan dat als je dat eenmaal toestaat, er ook andere aanbieders zijn die naast elkaar kunnen 
blijven bestaan. Ongeorganiseerde sport vraagt ook weer om structuur.  
 
Nynke geeft aan dat zij vanuit haar professie een vertaling maakt van sport voor de omgevingswet. 
Beweegvriendelijke leefomgeving is niet opgenomen in die wet. De inrichting van de 
beweegvriendelijke leefomgeving kan van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente en is een must 
voor skaters, fietsers, wandelaars etc.  
 
Peter meldt dat er opnieuw corona-steun is via nieuwe regelingen vanuit het Rijk voor sport. Ca. 240 
mln. Deze gaan in vanaf 4e kwartaal 2020. TAZO en TSV regeling. Doorlopende lasten worden ook 
gecompenseerd. Er zijn ook regelingen voor private accommodaties. De Uithof zou daar mogelijk 
gebruik van kunnen maken.  
 
Peter sluit af dat er veel aandacht is voor de gebiedsontwikkelingen in Zuid West, CID en Binckhorst.  
Er speelt veel in de gebiedsontwikkelingen. Ook voor sport. Er wordt gekeken om sport in te zetten als 
middel. Om problemen aan te pakken, bijv. toegang tot werk, verbeteren van de gezondheid. Dit geldt 
met name voor Zuidwest. Naast ruimte voor voorzieningen, geldt dit ook voor de inrichting van de 
openbare ruimte.  
 
Peter meldt dat er geen nieuws is over de titel Europese Sporthoofdstad. Er is geen geld. Daarentegen 
is de titel ook niet ingetrokken.  
 
De voorzitter bedankt Peter en Jan-Willem; zij verlaten de digitale vergadering. 
 
 
4a.  Mededelingen 
De voorzitter meldt verhindering van Lisette, Wimar en Troy.   
 
4b. Verslag adviesraadvergadering 26 november jl. 
4c.  Voortgangslijst DB 
4d. Overzicht toegezonden stukken. 
Agendapunten 4b t/m 4d zijn niet aan de orde gekomen in verband met tijdgebrek. Deze agendapunten 
schuiven door naar de eerstvolgende adviesraadvergadering. 
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5. Protocol vacatures Adviesraad voor Sport  
Karen, Rob en Wendy hebben een voorstel opgesteld om meer transparantie te brengen in het 

wervingsproces van nieuwe leden voor de adviesraad. Ook kan een werving extern bijdragen aan een 

verdere positionering van de adviesraad voor sport. Uitgangspunt is om de adviesraad voor te bereiden 

om met de samenstelling van de raad te kunnen participeren op o.a. actuele vraagstukken waaronder 

duurzaamheid, verstedelijking, ongeorganiseerde sport, welke komende jaren in Den Haag voorliggen.  

 

Leden van de adviesraad worden gevraagd in te stemmen met: 

D1. Suggestie 1: Selectie via gesprekken carrousel (2x 0,5 uur met 2x2 leden); 

D2. De voorliggende procedure voor werving nieuwe leden adviesraad voor sport; 

D3. Op basis van de ervaringen wordt in het najaar de procedure geëvalueerd en indien gewenst in 

overleg met de raad aangepast ter voorbereiding op 2022; 

D4 Het inventariseren van selecteurs. Leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris; 

D5 het voorbereiden van een vacature tekst die ter goedkeuring wordt voorgelegd in de 

eerstvolgende adviesraadvergadering (29 maart 2021). 

 

De voorzitter vraagt of iedereen zich kan vinden in de voorstellen. Hij gaat dit per punt langs: 
D1. Akkoord 
D2. akkoord 
D3. akkoord 
D4. wie wil kan zich melden 
D5. In de eerstvolgende vergadering wordt de vacature-tekst voorgelegd. 
 
 
6. Rondvraag  
De voorzitter kondigt de rondvraag aan. Er zijn vragen van: 
- Carola. Hebben wij als adviesraad zicht op de clubs in deze corona-tijd? Hoe staan ze ervoor? Ron 

reageert dat er een verborgen leden terugloop is. Veel senioren leden zijn ruim 7 maanden niet op 
de club geweest. Ron wordt daarover deze week geïnterviewd. Het is zeker een belangrijk 
aandachtspunt. Bart vult aan dat ledendaling wel een aankomend gevaar is. Uit zijn netwerk 
ontvangt hij signalen dat het financieel meevalt. Veel clubs kunnen meeliften op de rijksregelingen.  

- Carola merkt tevens op dat zij leuke reacties heeft ontvangen op de kerstkaart die namens de 
adviesraad is verstuurd.  

- Catharina verwelkomt de nieuwe leden. 
- Pjer bedankt de leden in zijn laatste vergadering. Het is interessant welke thema’s er spelen.  
- Rob dankt voor de kerstpresentie. Rob merkt op dat de houding van de gemeente is veranderd en  

middelen zijn schaars. Het zou een suggestie zijn om de Hogeschool betrekken om te 
inventariseren wat de sportbehoefte is in deze tijd. Het momentum is juist nu om vernieuwing waar 
te nemen en te faciliteren.  

- Elvira laat weten dat zij deze eerste vergadering goed heeft ervaren. Zij is benieuwd naar het 
proces om te komen tot het Sportmanifest. Hoe ziet dat eruit? John geeft aan om interessante 
thema’s bij Wendy te melden.  

- Rachid bedankt voor de uitnodiging voor deze eerste vergadering.  
- Nynke refereert aan de presentatie van NLSportraad en benadrukt dat de rol van de gemeente 

belangrijk is. De gemeentes moeten het doen: daar zit het geld en de ruimte.  
- Wendy kondigt aan dat er een persbericht – inclusief foto - zal worden rondgestuurd aan pers en 

via social media met de berichtgeving over de nieuwe leden in de eerste vergadering van 2021. 
- Wendy roept leden op zich bij haar te melden als zij ideeën hebben en betrokken willen zijn bij het 

Sportmanifest of bij de werving van nieuwe leden naar aanleiding van de sollicitatieproces. 
 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. De vergadering sluit af om 21.40 uur af.  


