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Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad voor Sport van 12 december 2019 

 
Aanwezig: John van den Berg (voorzitter), Catharina Abels, Rob van Bokhoven, Wimar Bolhuis, 

Troy Douglas, Lisette van den Heuvel, Ron Jansen, Liliane Mandema, Kees Mol, 
Soraya Samuels, Job Schenau, Carola Uilenhoed, Bart Volkerijk, Pjer Wijsman en 
Wendy van der Meijs (secretaris).  

Verhinderd: Jafar Zareei, Hanneke van der Marel (gemeente). 
 

 
 

1. Opening 
Om ca. 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering. John meldt dat Kavita Parbduhayal, 
waarnemend wethouder sport, zich heeft afgemeld. Dit in verband met de presentatie van een nieuwe 
coalitie eerder deze week. Per 19 december a.s. zal Hilbert Bredemeijer de portefeuille sport 
vertegenwoordigen. Het secretariaat heeft laten weten dat Hilbert graag kennis maakt met de 
Adviesraad voor Sport. Dit is nu gepland voor de vergadering in januari.  
De voorzitter meldt ook dat Hanneke van der Marel heeft laten weten per 15 januari jl. te vertrekken 
als directeur sport bij de gemeente Den Haag.  
 
2 Presentatie Topsport 
Rikkert Suijkerland is gevraagd om het topsport programma van de gemeente Den Haag toe te 
lichten. Rikkert is sinds 2017 manager van Den Haag Topsport. Hij is als stagiair gestart bij de 
gemeente Den Haag en heeft sindsdien verschillende functies vervuld bij de afdelingen Sportsupport, 
Sportbeleid en Den Haag Topsport. 
 
Rikkert blikt terug op de start van het topsportbeleid. Den Haag is begonnen in 2006 met 7 speerpunt 
sporten: beachvolleybal, zeilen, lange afstand lopen, tennis, schaatsen, voetbal en hockey. Sinds 
2015 zijn daar zwemmen, judo en taekwando aan toegevoegd.  
Op dit moment kent Den Haag 3 nationale topsport centra voor beachvolleybal, zeilen en 
skateboarden; er zijn 13 regionale talentprogramma’s, 230 sporters met een officiële NOC*NSF 
status; 17 topsportverenigingen en ca. 35 nationale evenementen per jaar. Vanaf 2017 is in Den 
Haag (samen met Rotterdam/Dordrecht) een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) gevestigd. 
 
In de vergadering ontstaat een korte discussie over de vestiging van het topsport programma, het 
CTO en de positie van Rotterdam, dat wel onderdeel uitmaakt van het CTO maar geen nationale 
topsport selectie huisvest. De mogelijkheden om een topsport programma te huisvesten is complex 
omdat veel topsport programma’s al bij één van de 5 CTO’s (Eindhoven, Amsterdam, Heerenveen, 
Papendal en Den Haag/Rotterdam) zijn ondergebracht. Een verandering is lastig om door te voeren. 
Hierdoor zijn de mogelijkheden voor Rotterdam beperkt. 
 
De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om concurrentie op CTO’s uit te sluiten. Rikkert laat weten 
dat dit ook gebeurt en dat de verschillende CTO’s met elkaar overleg voeren. Er blijft altijd een 
gezonde spanning indien een topsport programma op zoek is in naar een locatie. Ook sportbonden 
proberen het meeste er uit te halen voor hun sportprogramma. 
 
CTO Den Haag/Rotterdam willen gezamenlijk inzetten op innovatie, het versterken van de topsport 
verenigingen met daarin een stads brede talentherkenningsprogramma en effectieve marketing-
communicatie aanpak. Het bedrijfsleven in Den Haag blijft terughoudend als het gaat om sponsoring 
van talent- en topsport in de stad. 
 
Rob geeft de suggestie om diverse visies voor topsport uit te werken en te presenteren bij bedrijven 
om zo verbinding mogelijk te maken. Het committment voor het bedrijfsleven is anders te vrijblijvend. 
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Wat kan een bedrijf voor de topsport in Den Haag betekenen. Als je dat inzichtelijk maakt, zijn zij 
mogelijk eerder bereid om (financieel) mee te springen. 
 
Rikkert laat weten dat met het topsportbeleid veel is bereikt, maar tegelijkertijd blijven er uitdagingen, 
te weten: 

 Topsport leeft in beperkte mate bij de inwoners van de stad 

 Betrokkenheid vanuit bedrijfsleven is beperkt 

 Haagse topsportverenigingen zijn wisselend succesvol 

 De betaalbaarheid van topsport staat onder de druk 

 De eisen die topsport stelt aan de sporter en omgeving nemen toe 
 
Rikkert vult aan dat het verschil tussen Haagse topsportverenigingen divers is. Zo heeft Hijs Hokij een 
grote achterban in Den Haag, maar voor badminton (DKC) is er veel minder publieke aandacht. Beide 
clubs spelen op het hoogst nationale niveau in hun tak van sport. 
 
De gemeente wil in een nieuwe aanpak, als onderdeel van het Haags Sportakkoord, inzetten op:  

- Erkenning van het vak topsport- en talentcoach 
- Versterken van de nationale competities van teamsporten 
- Kennisdeling vanuit CTO’s met sportverenigingen en het onderwijs 
- Aandacht voor innovatie o.a. door publiek-private samenwerking 

 
Den Haag wil bij de volgende sporten inzetten op talentherkenning: 

- Hockey 
- Handbal 
- Basketbal 
- Volleybal 

Door de inzet van combinatiefunctionarissen kunnen talentvolle sporters worden ontdekt en 

verenigingen worden ondersteund, via de kennis en expertise die beschikbaar is, via het CTO in de 

aanpak van hun talentontwikkeling. Het doel is om een duidelijke en brede structuur te bouwen om 

talentvolle sporters te ontwikkelen naar een hoger niveau.  

Kees stelt de vraag of en hoe topsport is gedefinieerd. Rikkert reageert dat op nationaal niveau 

hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt door NOC*NSF. Op lokaal niveau – bij talentontwikkeling - 

is dit lastig(er) omdat elke sport op een andere manier is georganiseerd en de afzonderlijke nationale 

sportcompetities in kwaliteit en niveau verschillen.  

Carola vult aan dat het belangrijk is dat de stad dit wel goed definieert om helder te maken wanneer 

het écht om topsport gaat. Voor veel Haagse sportverenigingen geldt dat zij niet écht op het niveau 

van topsport acteren.   

Bart vult aan dat het belangrijk is om goed te definiëren waarom Den Haag een bepaalde sport een 

topsportstatus (speerpunt sport) toekent. Dit maakt inzichtelijk op basis waarvan de stad keuzes 

maakt. Bijvoorbeeld met het kunstrijden.  

Lisette vraagt of topsport ook wordt gebruikt om specifieke doelgroepen te bereiken – bijvoorbeeld 

inwoners die nu minder goed bewegen. Rikkert reageert dat dit alleen wordt toegepast in het kader 

van topsport evenementen, waarbij side-events specifiek worden georganiseerd gericht op 

doelgroepen, waaronder minder actieve sporters. 

Catharina vraagt of de titel European Capital of Sports een relatie heeft met het topsport programma. 

Rikkert antwoordt het topsportprogramma een meerjarenplan is en het European Capital of Sports 

een tijdelijke titel is. Deze versterken elkaar ongetwijfeld, maar voor de keuzes in het topsport 

programma is het niet relevant. 
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Wimar vraagt of er een specifieke (top)sport geschikt is voor de topsporthal van de Sportcampus.  

Rikkert geeft aan dat dat nu niet het geval is. Er zijn wel nieuwe ontwikkelingen, waaronder basketbal, 

die hierop gericht zijn. Deze ontwikkelingen komen van de verenigingen, uit de stad. Dat is uiteindelijk 

ook wat je wilt; dat er draagvlak is vanuit de (top)sportcommunity. 

John verwijst naar het advies dat de Adviesraad voor Sport in 2017 heeft overhandigd ten aanzien 

van talentherkenning. Hij is verheugd om te vernemen dat er enkele suggesties van de raad zijn 

overgenomen, waaronder de inzet van combinatiefunctionarissen ter ondersteuning van 

talentontwikkeling en het versterken van topsport verenigingen. 

Hoe dan ook is het ambitieus en de sportraad is nieuwsgierig of er ook extra financiële middelen 

beschikbaar komen om deze ambities te realiseren. 

Rob stelt de vraag of Den Haag ook in urban sports wil doorpakken en een visie hiervoor heeft. Hij 

ziet kansen met de RAC-hallen, maar dat is niet persé topsport. Juist urban sporten kunnen 

verbinding maken met andere maatschappelijke doelgroepen. 

 

Ron reageert op de ambitie van Den Haag om een ‘topsportcommunity’ te bouwen. Hij stelt dat dit 

lastig is in een stad met zoveel complexe en samengestelde wijken. 

Troy ziet kansen in talentherkenning, juist door coaches bij elkaar te brengen kan kennis worden 

gedeeld. Er zijn hier goede voorbeelden van, waaronder in het voetbal. 

Rikkert bedankt alle leden voor hun reactie en input. De aangedragen punten benadrukken dat Den 

Haag voor een aantal thema’s duidelijke keuzes zou moeten maken. Het topsportplan maakt 

onderdeel uit van het Haags Sport Akkoord hopelijk begin 2020 wordt vastgesteld en gepubliceerd.  

Er wordt een korte pauze ingelast. 

 
3. College akkoord 2019-2022 
John kondigt aan dat afgelopen maandag (9 december) de presentatie plaatsvond van het nieuwe 

coalitieakkoord ‘Samen de stad maken’ voor de periode 2019-2022.  

De belangrijkste bevindingen voor sport zijn: 

- extra structurele bijdrage voor uitbreiding van sportcombinatiefunctionarissen 

- extra middelen voor verduurzamen sportaccommodaties 

- vervallen plan bouw buitenbad 

- actieve hulp in zoektocht trainingslocatie ADO  

- aandacht voor voldoende sportaccommodaties per wijk 

- creëren sportvoorzieningen in buitenruimte 

- actieprogramma preventie inzetten voor stimuleren sportdeelname 

- aandacht voor ontschotting in sociale domein (jeugd, welzijn, sport) om doelen te bereiken 

 
De voorzitter sluit af dat het aan de wethouder is om aan te geven waar de prioriteit ligt de komende 
periode. Dat zal ongetwijfeld aan de orde komen in onze volgende vergadering op 28 januari a.s waar 
de nieuwe wethouder voor is uitgenodigd. 
 
4a.  Mededelingen 
Wendy meldt dat er verhinderingen zijn van Jafar en Hanneke. 
John licht toe (in vertrouwen) waarom de herbenoeming van Jafar niet is gecontinueerd.  
 
Ron Jansen wordt officieel welkom geheten door de voorzitter. Het is de eerste formele vergadering 
en om die reden ontvangt Ron het bekende adviesraad-speldje en het boek Sportstad Den Haag van 
Theo Bollerman. 
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4b. Verslag adviesraadvergadering 15 oktober jl 2019 
De voorzitter neemt het verslag per pagina door.  
pagina 1 – Ron geeft aan dat SVV Laakkwartier, moet worden vervangen door HVV Laakkwartier. Dit 
wordt door de secretaris in het verslag aangepast. 
Pagina 3 – Vereniging Gemeente en Sport (VSG) moet zijn: Vereniging Sport en Gemeente 
Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
4c. Overzicht en Samenvatting Toegezonden Stukken 
De voorzitter licht het overzicht met de toegezonden stukken toe. Deze bevat thema’s uit de periode  
1 oktober 2019 tot en met 1 december 2019. Er zijn geen vragen.  
 
 
4d. Voortgangslijst DB 
Aan de hand van de voortgangslijst, geeft de secretaris aanvullingen op de volgende punten. 
 
AB-02 Planning onderwerpen adviesraadvergadering. De secretaris nodigt leden uit om leuke en 
interessante thema’s aan te dragen. Voorstellen worden in het DB besproken. 
 
AB-03 ADO voetbal in het Zuiderpark. Er is een uitgebreid gesprek geweest met de voorzitter van 
de amateurvereniging ADO. Die heeft laten weten dat de ADO organisatie het plan steunt om de 
voetbal activiteiten van het eerste team in het Zuiderpark te vestigen. Er is een eerste bijeenkomst 
georganiseerd met betrokken partijen, waarvoor de Adviesraad voor Sport ook is uitgenodigd. John 
en Pjer waren daarbij aanwezig. 
 
DB-22 Haags Sportkwartier. Lisette vult aan dat de Nota Preventie Gezond en Gelukkig  is 

gepubliceerd. Vanuit de preventieaanpak wordt samenwerking gezocht met het Haags Sportkwartier. 

Er is ook een projectgroep ingericht en Lisette nodigt leden uit om daarvoor input te geven. Ron 

reageert dat hij vanuit zijn rol als voorzitter van HVV Laakkwartier daarin wil bijdragen.  

DB-24 Investeren in Sport. De gemeentelijke sportbegroting is uitgesteld. Afgesproken wordt dat 

adviesraad reageert op een nieuwe begroting, zodra deze gepubliceerd wordt.   

Ron vult aan dat in het nieuwe coalitieakkoord geen aandacht is voor Buurthuis van de Toekomst; er 

zijn ook geen middelen beschikbaar voor gesteld. Het is een probleem voor alle sportverenigingen die 

het kader van buurthuis van de toekomst activiteiten uitvoeren. Ron geeft graag hierover een 

toelichting.  

DB-33 E-sports en Gaming. De secretaris licht het een en ander toe. Job vult aan dat hij bekend is 

met de casus in Rotterdam. Daar wordt e-sports vanuit diverse organisaties die met sport werken 

ingezet via een living-lab waar e-sports een centrale rol in vervult. Job biedt aan om uit te zoeken wie 

binnen de gemeente Rotterdam hierbij betrokken is. Het is mogelijk interessant om deze persoon uit 

te nodigen voor een presentatie over de motieven en ervaringen. 

 

5. Vervulling vacature  

John licht toe dat er een vacature openstaat door het vertrek van Ellen Bekkering. Zij laat een 

portefeuille achter met bedrijfsleven en marketing/communicatie. Het bestuur heeft de leden gevraagd 

met voorstellen te komen. Er is een kandidaat voorgedragen door Carola. Het bestuur heeft met deze 

kandidaat een gesprek gevoerd en zij is erg enthousiast, bevlogen en zakelijk. Het is daarmee een 

aanvulling op de huidige samenstelling van de raad. 

Er ontstaat en discussie over de randvoorwaarden om als kandidaat voorgedragen te worden. De 

voorzitter licht toe dat alle leden nadrukkelijk de ruimte krijgen om kandidaten aan te dragen. 
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Voorstellen worden in het Dagelijks Bestuur besproken. Hierbij wordt gekeken naar de samenstelling 

van de huidige raad en de achtergrond/expertise. 

De leden stemmen in om de kandidaat voor te dragen aan de wethouder en het college van B&W. 

 
6. Voorstellen vergaderdata 1e helft 2020. 
De leden stemmen in met de voorgestelde data, te weten: 
Week 5: dinsdag 28 januari 

Week 13: donderdag 26 maart 

Week 21: dinsdag 19 mei 

Week 27: woensdag 1 juli 

 
7. Rondvraag 
John: vraagt of alle leden ook aanwezig zullen zijn bij het sportgala aankomende dinsdag 17 

december. Er wordt positief gereageerd. Mogelijk zijn alle leden aanwezig. Wimar geeft 
aan verhinderd te zijn. 

Rob: stelt voor om een visie op te stellen voor ongeorganiseerde sporten. De secretaris 
reageert dat er binnen de adviesraad voor sport een werkgroep is gestart om een visie 
op anders-georganiseerde-sporten te vormen. Rob is van harte uitgenodigd om hierbij 
aan te sluiten. 

Liliane: In het magazine Sportief Den Haag is geen aandacht geweest voor het NK Atletiek. 
Liliane vindt dit opmerkelijk. De secretaris biedt aan om uit te zoeken wat hiervan de 
reden is geweest. 

 Vraagt of de adviesraad voor sport een advies opstelt t.a.v. Europese Sporthoofdstad. 
In dat kader zou zij graag willen voordragen om een loopstrip te ontwikkelen 
bijvoorbeeld door verschillende Haagse wijken. De voorzitter reageert dat dit een leuk 
idee is en dat zeker meegenomen kan worden in één van de adviezen van de raad. 

Wimar: Stelt voor om vragen op te stellen ter voorbereiding op de kennismaking met de 
wethouder. 

Ron:  Buurthuis van de Toekomst is een aandachtspunt. Hij stelt voor om dit als onderwerp 
op te voeren voor 2020. De secretaris noteert dit op de voortgangslijst.  

Bart: vraagt of er een lijst met contactgegevens van de leden beschikbaar is. De voorzitter 
bevestigt dit en zegt toe dat deze beschikbaar wordt gesteld.  

 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.  


