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Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad voor Sport van 15 oktober 2019 

 
Aanwezig: John van den Berg (voorzitter), Catharina Abels, Wimar Bolhuis, Troy Douglas, Lisette 

van den Heuvel, Liliane Mandema, Hanneke van der Marel (gemeente), Kees Mol, 
Soraya Samuels, Job Schenau, Bart Volkerijk, Pjer Wijsman en Wendy van der Meijs 
(secretaris).  

Verhinderd: Rob van Bokhoven, Ron Jansen, Carola Uilenhoed, Jafar Zareei.  
 

 
 

1. Opening 
Om ca. 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering. De adviesraad is vanavond op een bijzondere 
locatie, in basisschool De Kameleon te gast, dat gelegen is te midden van het Cruijff Court c.q. 
Ketelveld, waarvoor speciale dank aan de gastheren Jan Willem van Vliet (HDM) en Robbert Houdijk 
(Stichting WSDH).  
 
2 Introductie Buurtsportvereniging Laak i.o. 
Robbert introduceert zichzelf. Hij is coördinator van de streetsportcoaches die met name aan jeugd 
sport aanbieden op openbare sportveldjes, zoals cruyffcourts en krajick-veldjes. Op dit moment 
worden veel uren geïnvesteerd in de jeugd. De streetsport activiteiten vinden plaats op 22 
verschillende sportieve locaties verspreid over de stad. Jongeren hoeven zich voor deze gratis 
streetsport activiteiten niet aan te melden. De populairste streetsporten in Den Haag zijn voetbal, 
basketbal, tennis en skaten.  
 
Jan-Willem is jeugdsportcoördinator bij hockeyvereniging HDM. De vereniging is betrokken bij het 
aanbieden van hockey op playgrounds, zoals in Laak. Dit is begonnen naar aanleiding van het WK 
Hockey in 2014. De activiteiten vinden op projectbasis plaats, dus met een korte looptijd van ca. 6 tot 
10 weken. De vereniging heeft het plan gevat om hockey meer structureel aan te bieden in Laak. Dit 
heeft geleid tot het idee van het opzetten van een buurtsportvereniging. 
 
Een student van de Haagse Hogeschool heeft in kaart gebracht wat de aandachtspunten zijn bij het 
opzetten van een buurtsportvereniging in Laak. In het stadsdeel zijn vier openbare sport locaties 
aanwezig waar hockey (en andere sporten) kunnen worden aangeboden: Laakveld, Lipa-veld, 
Ketelveld en eventueel de velden van HVV Laakkwartier. Deze locaties liggen in een omtrek van max. 
3 kilometer. Er zijn op dit moment 3 verenigingen in het stadsdeel Laak actief, te weten HVV 
Laakkwartier, HBV The Jumpers en Roeivereniging De Laak.  
 
Daarnaast wordt er veel sport aangeboden door o.a. de Krajicek Foundation, HDM, SCOOL 
(sportvereniging gelieerd aan school) en via de buurtsportcoaches. Via een speciaal programma 
Scholarships en Heroes worden ambitieuze jongeren uit de wijk opgeleid om sport aan te bieden in 
ruil voor een studiebeurs. Zij verlenen dan bijv. 100 uur vrijwilligerswerk in ruil voor de financiering 
van hun studie.  
 
Sporten die populair blijken onder de jeugd zijn: basketbal, turnen, voetbal, dansen, zwemmen, 
tennis, hockey en boksen (vechtsporten). Ook wordt aanbeveling gedaan om te kijken naar de 
mogelijkheden van gamen.   
 
HDM ziet kansen voor een buurtsportvereniging (BSV) in Laak, juist om ook volwassenen te bereiken 
(door bijvoorbeeld walking hockey) en om jeugd vanaf 14-15 jaar te blijven bereiken (hoge drop-out). 
De BSV biedt sportaanbod voor alle fases in het leven. Dus niet alleen voor de jeugd, zoals nu het 
geval is. 
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Hanneke (gemeente) vraagt aan JW van Vliet: wat heb je nodig om te starten?  
Van Vliet laat weten dat het start met een goede organisatie die gedragen wordt door de mensen uit 
de wijk zelf. In de Schilderswijk is buurtsportvereniging Teniersplantsoen omgevallen, doordat het te 
veel gerund werd door een professional. In Laak wil HDM dat het eigenaarschap door de wijk wordt 
gedragen, doordat de sportcoaches (van Heroes en Scholarships Krajieck) de vereniging 
organiseren. HDM biedt, samen met HVV Laakkwartier, hulp bij het oprichten van een bestuur. 
 
Bart vraagt wat het toekomstperspectief is. Van Vliet antwoordt  dat dit ook afhangt van de 
accommodaties. Zo ligt er op het Laakveld een grasmat, die maar beperkt gebruikt kan worden. Als 
dit wordt  vervangen door een kunstgras multi-sportveld verruim je de mogelijkheden om gedurende 
de hele week en het hele jaar verschillende sporten aan te bieden. 
 
Lisette vraagt of welzijnsorganisatie MOOI is aangesloten. Dit in verband met de gezondheid- en 
leefstijlinterventies waar momenteel veel aandacht (en mogelijk ook budgetten) voor is.  
 
Kees vraagt hoeveel jeugd in de wijk bereikbaar is. Via de omliggende basisscholen zijn er ca 1200 
tot 1300 kinderen in Laak. Een aandachtspunt is wel dat er via het huidige programma SCOOL gratis 
sport wordt aangeboden. Daar moet in overleg met SCOOL goed over nagedacht worden. 
 
Job stelt de vraag waarom HDM niet gewoon begint: start met 1 of 2 sporten en kijken vanuit daar wat 
je nog meer nodig hebt of waar je tegenaan loopt. Hanneke vult aan dat ook de studenten van de 
Haagse Hogeschool mogelijk een rol/ondersteuning hierin kunnen bieden.  
 
Troy vult aan dat ook de hockeybond een interessante partij is om erbij te betrekken, vanuit hun 
maatschappelijke betrokkenheid en het verbreden van de doelgroepen in de hockey sport. 
Bart vult aan dat er vanuit het landelijk sportakkoord financiering/vouchers zijn opgenomen (voor o.a. 
sportbonden) om in te zetten voor maatschappelijke initiatieven. Het verdient de aanbeveling om de 
mogelijkheden hiervan na te vragen.  
 
Jan Willem en Robbert danken iedereen voor alle constructieve vragen, aandachtspunten en tips. En 
sluiten hun presentatie af. 
 
3. Ontwikkelingen Haags College van B&W 
Hanneke informeert de adviesraad dat Kavita Parbhudayal waarnemend wethouder sport is. Het 
Haags Sport Akkoord ligt gereed voor besluitvorming, maar wordt aangehouden tot een nieuwe 
coalitie is gevormd.  
Verder is het topsport onderdeel van het Nationale Sportakkoord opgesteld, ondertekend en 
gepubliceerd. In Den Haag gaat Den Haag Topsport met dit programmaonderdeel aan de slag. 
 
Job vraagt hoe het staat met e-sports in Den Haag. In Rotterdam is hier veel aandacht voor. Gaat 
Den Haag ook volgen? Hanneke reageert: nu (nog) niet. 
 
Hanneke sluit af en verlaat de vergadering. 
 
4a.  Mededelingen 
Wendy meldt dat er verhinderingen zijn van Rob, Carola en Ron.   
John meldt mondeling wat de stand van zaken is naar aanleiding van de herbenoeming van Jafar als 
lid van de adviesraad voor sport. 
 
4b. Verslag adviesraadvergadering 26 juni 2019 
De voorzitter neemt het verslag per pagina door.  
Kees vraagt, naar aanleiding van pagina 2, wat de situatie is van de samenwerking tussen de 
gemeente en VV GSC ESDO.  De secretaris reageert dat uit navraag is gebleken dat de club 
vooralsnog niet reageert op uitnodigingen van de gemeente om rond de tafel te gaan over de 
mogelijkheden van ondersteuning. De secretaris heeft ook de club aangeschreven om tijd te maken 
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om de kansen hiervoor aan te pakken. De voortgang op de samenwerking tussen gemeente en GSC 
ESDO blijft nog even een aandachtspunt. 
  
Naar aanleiding van pagina 4, blikt de voorzitter nog even terug op het werkbezoek van de leden van 
de Commissie Samenleving op 11 september jl.  Zijn indruk was dat het wederzijds een prettige, 
informatieve vergadering was. Dank ook dat er veel leden van de Adviesraad voor Sport aanwezig 
waren. 
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 
juli tot en met 1 oktober 2019. Er zijn vragen met betrekking tot: 
 
Artikel 4 –  Verslag STADgesprek ‘Leven in een Gezonde Stad’.  De voorzitter vult aan om op 

dit onderwerp alert te blijven. De voorbeelden en aanbevelingen die zijn aangedragen 
in het artikel zijn prima toepasbaar.  

 
Artikel 9 –  Interview Oscar Alkemade, studiecoördinator Ajax. John vult aan dat het 

werkbezoek aan Ajax, een week geleden, informatief en nuttig was.  
 
 
4d. Voortgangslijst DB 
Aan de hand van de voortgangslijst, geeft de secretaris aanvullingen op de volgende punten. 
 
DB-14 Omgevingsplan Binckhorst. De secretaris vult aan dat het gesprek met Revis op 11  

september nuttig was. Toegezegd is dat de Adviesraad voor Sport actief wordt uitgenodigd voor 

bijeenkomsten over (sport)voorzieningen in de Binckhorst en dat de raad gevraagd wordt mee te 

denken met creatieve en innovatie ideeën voor sportvoorzieningen.  

Lisette reageert hierop dat de presentatie van het architectenbureau MVRDV zeker interessant kan 

zijn voor de wethouder. De voorzitter antwoordt dat een deel ervan is gebruikt in ons advies, maar het 

zeker een goed idee is om de hele presentatie na te sturen. De secretaris noteert dit actiepunt. 

DB-22 Haags Sportkwartier.  Job merkt op dat het wel stil is rond de ontwikkeling van het Haags 

Sportkwartier. John bevestigt dat hij die ervaring ook heeft. Er komt binnenkort een afspraak met het 

projectteam.  

DB-24 Investeren in Sport. De eerdere gedane suggesties door de adviesraad voor de begroting 

2020 worden meegenomen in de algemene reactie op de gemeentelijke sportbegroting (agendapunt 

5).  

DB-24 Europese Sporthoofdstad 2022. Bart geeft de suggestie om (vrijblijvend) met Andre de Jeu 

van de Vereniging Gemeente en Sport (VSG) in gesprek te gaan welke mogelijkheden er met dit 

project zijn voor Den Haag. John stelt voor om eerst de gemeentelijke reactie af te wachten, maar dat 

dit zeker op een later moment nog van toepassing kan zijn. 

DB-29 Stichting Turnhal Loosduinen. Pjer vult aan dat, ondanks de bestuurlijke crisis rond het 

college van B&W, de turnhal nog een jaar kan blijven. Dit is in een gesprek met de voorzitter van de 

Stichting (Stefan van Dijk), Hanneke (gemeente) en Richard de Mos (voormalig wethouder sport) aan 

de orde geweest.  

DB-31 Werkbezoek Trainingscomplex De Toekomst. De voorzitter licht kort het werkbezoek van 

vrijdag 11 oktober jl. toe. Er was een goede en prettige ontvangst en uitgebreide toelichting op de 

opleidingsmogelijkheden, het dameselftal en de nieuwbouw wensen van de Amsterdams club. John 

dankt Troy nogmaals voor zijn aanbod om dit bezoek mogelijk te maken. Het bezoek zal aanleiding 
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zijn om nogmaals de sportwethouder en ADO aan te schrijven over de mogelijkheden van het 

concentreren van de voetbalactiviteiten in het Zuiderpark.  

 

5. Bespreken gemeentelijke begroting 2020-2023  

John introduceert de gemeentelijke begroting. Wimar is gevraagd, vanuit zijn achtergrond als 

econoom en raadslid om de begroting nader te bekijken. Wimar licht toe dat in zijn optiek de 

begroting niet goed te lezen is. De cijfers, zoals in de baten en lasten overzichten, sluiten niet op 

elkaar aan. Het roept veel vragen op. Er is ook geen duidelijke relatie waar te nemen tussen het 

beleid en de begrote uitgaven. 

John vult aan dat thema’s als Special Olympics, extra geld voor een sporthal en de lopende begroting 

ontbreken. 

De secretaris noteert de opmerkingen en stelt een concept-reactie op die met het DB wordt 

besproken.  

 
6. Rondvraag 
Catharina: vraagt of het bekend is welke rol de gemeente heeft in de invictus games; er is (nog) 

niet veel bekendheid gegeven. De voorzitter reageert dat sport hier niet bij betrokken 
is, maar met name de burgemeester vanuit het oogpunt veiligheid; het is meer een 
nationaal evenement vanuit defensie. Het onderwerp is ook niet actueel bij het DB. 

 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. Omwille van de vergaderlocatie (school) is er dit keer 

geen gelegenheid tot nazit. Hij bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en wenst hen een veilig 

thuiskomen.  

 


