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Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad voor Sport van 28 maart 2019 

 
Aanwezig: John van den Berg (voorzitter), Catharina Abels, Hanneke van der Marel (gemeente), 

Rob van Bokhoven, Troy Douglas, Lisette van den Heuvel, Liliane Mandema, Kees 
Mol, Soraya Samuels, Pjer Wijsman, Carola Uilenhoed, Anneke van Zanen-Nieberg. 
Jafar Zareei en Wendy van der Meijs (secretaris). 

Verhinderd: Ellen Bekkering, Wimar Bolhuis, Anja Overhoff, Job Schenau.  

 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.35 uur de vergadering en verwelkomt de leden. Speciale dank wordt 
toegezegd aan de heer Ton de Gier, voorzitter van basketbalvereniging The Jumpers en 
jeugdsportcoördinator Jacqueline Jones. Zij ontvangen ons deze avond in sporthal ’t Zandje; de 
thuishal van The Jumpers. 
 
2 Introductie The Jumpers 
Ton de Gier introduceert zich als voorzitter van Basketbalvereniging The Jumpers, één van de in 
totaal twee gevestigde basketbalverenigingen in Den Haag. Jacqueline Jones is 
jeugdsportcoördinator en de professional binnen de vereniging om basketbal bij jongens, maar vooral 
bij meisjes, onder de aandacht te brengen. De club heeft momenteel 220 leden uit alle wijken van de 
stad. Ruim 60% is jeugdlid. The Jumpers heeft na een lastige (bestuurlijke) periode de vereniging 
weer op koers en kiest ervoor om een breedtesportvereniging te zijn. Met 25 nationaliteiten is het een 
uitdaging om aan alle aspecten van de vereniging te werken, om die reden heeft de club bewust niet 
ingezet op topbasketbal.  
 
De vereniging heeft ter voorbereiding op de ontmoeting met de Adviesraad, de aanvraag voor het 
sportinitiatief toegestuurd. Het is een kopie van de een aanvraag voor een subsidie (van 4.500 euro) 
om scholen te betrekken bij een competitie voor meisjes vanaf 12 jaar. Deze groep is binnen de club 
sterk ondervertegenwoordigd. Door het gebrek aan voldoende meisjes heeft de club volgend jaar 
maar één team met een leeftijdsvariatie tussen de 14 en 20 jaar. 
Het scholentoernooi moet ertoe leiden om meisjes via school met basketbal kennis te laten maken, 
zonder dat zij zich hoeven te verplaatsen naar de sporthal. De bijdrage uit de aanvraag van 4500 
euro is bedoeld voor de zaalhuur. Inmiddels zijn er 2 scholen die zich hebben aangemeld. Jacqueline 
houdt zich bezig met het vinden van enthousiaste scholen én meiden. Om jonge meiden enthousiast 
te krijgen voor de sport vergt een andere aanpak dan voor jongens. Meisjes zijn gemiddeld genomen 
serieuzer met hun schoolverplichtingen. Om die reden zet de club in om basketbal naar de scholen te 
brengen. Hierdoor hoeven zij doordeweeks geen reisafstand af te leggen om hun sport te beoefenen. 
De competitiewedstrijden op zaterdag vinden wel in de thuishal van de club plaats.  
 
De basketbalbond (NBB) stimuleert verenigingen om een divers aanbod aan te bieden, zoals 3x3, 
maar The Jumpers speelt op dit moment alleen regulier basketbal. Dat heeft mede te maken dat de 
club op dit moment niet voldoende capaciteit beschikbaar heeft om meer sportaanbod te bieden. 
Hiervoor zijn immers extra scheidsrechters, trainers en begeleiders nodig. 
 
Daarnaast moet de vereniging ook op de financiën letten. Met een zaalhuur van 36.000 per jaar, 
hanteert de club voor de volwassenleden een contributie van 330 euro per jaar. Voor een andere 
aanpak, zoals een divers sportaanbod, is een omslag nodig en dat vereist ook meer financiële 
middelen en capaciteit. Vooralsnog heeft de club een stabiel ledenomvang. De ambitie is om vanaf nu 
in 2 jaar tijd te groeien van 220 leden naar 440 leden. 

Agendapunt 4-B  
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Rob vraagt of het bekend is om welke reden kinderen lid worden. Dat kan de club inzicht geven in de 
motieven en vervolgens worden meegenomen bij de aanpak.  
De voorzitter laat weten dat dit niet bekend is. Hij geeft toe dat het een interessante vraag is, maar 
het bestuur heeft andere keuzes gemaakt. Aanleiding is dat de voorzitter, bij het overnemen van de 
voorzittersfunctie, een club aantrof met flinke financiële problemen, zoals een flinke huurschuld bij de 
gemeente. Ook de sfeer binnen de vereniging was verdeeld. Er is in de afgelopen twee jaar gewerkt 
aan een betere communicatie binnen de club, het vaststellen van duidelijke doelstellingen en een 
gezonde financiële huishouding. Bij deze plannen worden ook nadrukkelijk de leden betrokken. Een 
voorbeeld hiervan is de inzet van zogenoemde ‘gastouders’ die zijn aangewezen om nieuwe leden op 
te vangen. Dit ‘warme’ deken dient ervoor om nieuwe leden te begeleiden en vast te houden voor de 
club. Nieuwkomers kunnen drie keer gratis komen trainen, alvorens ze besluiten ook lid te worden. 
In de vergadering wordt gevraagd of het Kraijeck-court, dat naast de sporthal ligt, ook wordt benut 
door de vereniging. De jeugdsportcoördinator reageert dat de club dit jaar voor het eerst gebruik 
maakt van het veldje. Hoewel het naast de sporthal ligt, is het slecht zichtbaar en bereikbaar.  
 
Kees Mol geeft de suggestie om de Haagse Hogeschool te betrekken bij het vinden van meiden van 
18+. De Haagse Hogeschool, gelegen in Laak, is dichtbij en kent ook veel internationale studenten. 
Juist voor hen is basketbal een populaire sport. Binnen de Haagse Hogeschool is een coördinator 
actief, Mevr. Van der Weide, om studentensport bij studenten bekend te maken en te ontwikkelen. 
Mogelijk dat het een kans is voor Jumpers om meer meisjes/meiden te binden. 
 
John vraagt of de club betrokken is bij de activiteiten van de Stichting Basketbal Den Haag dat 
onlangs een plan presenteerde om weer eredivisie basketbal in Den Haag, in de sportcampus, te 
organiseren. De Gier reageert dat hij het plan kent, maar dat Jumpers zich op dit moment op de 
breedtesport richt. Ook maakt hij een kanttekening over de haalbaarheid ervan. Zelfs al is er 
voldoende geld om het plan te realiseren, dan zal ook het vinden van voldoende talent om een team 
te vormen, een behoorlijke uitdaging zijn. Op dit moment biedt The Jumpers niet het niveau om jeugd 
te laten aansluiten op het niveau van de eredivisie.  
 
Anneke verwijst terug naar de aanvraag voor het sportinitiatief waar de club 4.500 euro subsidie voor 
heeft aangevraagd. Zij verbaast zich erover dat een dergelijk klein bedrag niet beschikbaar is via de 
gemeente of via sponsoring. Zo is de Rabobank lokaal actief en is een sponsorbijdrage wellicht een 
optie. Hanneke reageert dat zij de aanvraag een sympathiek plan vindt en wil graag met de club, op 
een ander moment, van gedachten wisselen of de gemeente wellicht op een andere manier tegemoet 
kan komen aan de wens van Jumpers. De maatschappelijke inzet van de vereniging is mogelijk een 
grondslag hiervoor. 
Lisette stelt de vraag of de voorzitter ook fondsen heeft aangeschreven. Zo kan bijvoorbeeld een 
Rotary of Lions Club ook een dergelijk plan adopteren en een bijdrage beschikbaar stellen. Zij gaat 
binnen haar netwerk kijken wat de mogelijkheden voor The Jumpers zijn. 
 
De heer De Gier is blij met de toezeggingen om nader naar het vraagstuk te kijken. Hij bedankt de 
leden voor hun interesse en tips. John bedankt Ton de Gier voor zijn bijdrage en wenst hem nog veel 
succes toe als voorzitter van deze Haagse sportvereniging. 
 
3.  Mededelingen 
John meldt dat er verhinderingen zijn van Wimar, Anja en Job in verband met werkverplichtingen. 
John heeft ook met Ellen gesproken. Zij zal niet meer aansluiten bij de vergaderingen van de 
Adviesraad voor Sport, maar wil nog wel graag afscheid nemen van de leden. Ook wil zij nog op 
informele wijze spreken met een aantal leden tijdens het jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Vanwege 
haar verhuizingen en verplaatsingen van werkzaamheden bij een Rabobank buiten Den Haag zal zij 
niet meer beschikbaar stellen voor een herbenoeming. 
 
Verder kondigt John aan dat het vandaag een ‘heugelijke dag’ is vanwege de lancering van het 
advies ‘Ruimte voor Sport, Spel en Bewegen’. Het is hedenmiddag formeel toegestuurd aan B&W. De 
voorzitter dankt de werkgroep leden voor de samenstelling van het advies. 
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John vraagt Hanneke of er nog ontwikkelingen zijn binnen de gemeente die van belang zijn voor de 
Adviesraad. Hanneke blikt terug op de twee stadsgesprekken die hebben plaatsgehad in de 
afgelopen periode, waarbij ook de Adviesraad breed vertegenwoordigd was. De stadsgesprekken zijn 
een goed initiatief om een beweging in gang te zetten. De opgehaalde informatie moet leiden tot een 
akkoord dat in juni (red. september) komt gepresenteerd wordt. Er wordt vooral ook gekeken naar wat 
er al is met nog meer aandacht voor de verbinding van thema’s, budgetten en organisaties. De winst 
zit in de samenwerking. 
Daarnaast geeft Hanneke een korte samenvatting van de ambities die de stad heeft met het Haags 
Sport Kwartier. Zij spreekt zich uit dat op dat onderwerp ook de hulp van de Adviesraad nodig is. Bij 
de bijeenkomsten is veel betrokkenheid getoond voor het thema. Niet alleen van professionals, maar 
ook van bewoners. 
In maart vond ook een gesprek plaats met een aantal bestuurders van sterke verenigingen. 
Aanleiding hiertoe is het stopzetten van het concept ‘buurthuis van de toekomst’. Dit is voor de 
betrokken verenigingen aanleiding geweest om hierover met de wethouder in gesprek te gaan. Pjer 
en Anneke zijn namens de Adviesraad voor Sport bij het gesprek aanwezig geweest. Anneke vult aan 
dat er veel concurrentie is vanuit de welzijnssector als het gaat om de maatschappelijke initiatieven 
van verenigingen. Terwijl 8 jaar geleden de maatschappelijke betrokkenheid bij verenigingen juist is 
gestimuleerd door de lokale politiek. Ook is met de wethouder gesproken over het inzetten van 
werkzoekenden bij clubs, in ruil voor een uitkering. Deze mensen kunnen voor clubs veel betekenen, 
daar waar clubs vrijwilligers zoeken op vele aspecten, zoals bestuur, maatschappelijke rol, financiën, 
duurzaamheid en accommodatie. 
Pjer vult aan dat het een uitdaging blijft om een dergelijke aanpak ook daadwerkelijk gerealiseerd te 
krijgen, omdat een vraagstuk over het inzetten van uitkeringsgerechtigden raakt aan de portefeuilles 
van Rachid (financiën), Richard (economie en sport) en Kavita (zorg, jeugd en gezondheid).  
 
3b. Verslag adviesraadvergadering 8 november 2018 
De voorzitter neemt het verslag door. Op pagina 1, punt 2c vult de voorzitter aan dat hij in de 
vergadering genoemd heeft dat volgens de statuten van de Adviesraad dit geen taak is van onze 
raad. De secretaris voegt deze zin toe aan het verslag. Tevens benoemt de secretaris dat het cursief 
gedeelte niet in de website-publicatie zal worden opgenomen, omdat dit niet relevant is voor 
externen. Per 1 januari 2019 publiceert de Adviesraad voor Sport de vergaderverslagen via de 
website. 
Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
4b. Overzicht en Samenvatting Toegezonden Stukken 
De voorzitter neemt aan de hand van het overzicht de toegezonden stukken door van de periode 1 
februari tot en met 22 november. Er zijn vragen met betrekking tot: 
 

Punt 1 – De raadsvragen die zijn gesteld over vechtsportgala’s. Rob stelt dat hij begrijpt 
dat dergelijke vechtsportgala’s vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid zijn 
stopgezet. De praktijk is dat kickboksen erg populair is. Er zijn ook kleine clubs die kickboksen 
aanbieden. De clubs willen laten zien dat de sport ook positieve kanten kent en dat het 
organiseren van wedstrijden ook anders kan. Hanneke reageert dat dit soort beslissingen 
inderdaad vaak buiten de afdeling sport worden genomen en dat vanuit de driehoek anders 
wordt besloten. Zij stelt voor om hier eens met hoofd Accommodaties, Monique van den Berg, 
van gedachten te wisselen, of een andere aanpak mogelijk is. En of het bekend is of er 
aanvragen zijn voor dit soort wedstrijden in gemeentelijke sporthallen.  
 

 
4c. Voortgangslijst DB 
Aan de hand van de voortgangslijst, zijn op enkele acties nog aanvullingen te melden. 
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Alvorens de lijst door te nemen meldt de secretaris dat er een actiepunt onverhoopt niet op de lijst 
staat, maar dat deze er zeker wel thuis hoort. Het betreft het advies omtrent de rol van de gemeente 
bij grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs. Daarover is in november een gesprek geweest op 
ambtelijk niveau waarin is toegezegd dat de gemeente ook binnen de G-4 optrekt over de aanpak 
ervan. Tevens vindt komende week een afspraak plaats met Rob, waarbij de secretaris zal 
aansluiten. Rob reageert dat de gemeente wellicht een 2-sporen beleid kan voeren op het thema. Een 
gezamenlijke aanpak met de G-4 is goed voor de kennisdeling, maar kan ook vertragend werken. 
Een aanpak voor alleen Den Haag zou tot eerder en meer resultaat kunnen leiden. 
Rob meldt ook dat de publicatie van de zedenzaak bij Haag Atletiek begin dit jaar veel teweeg heeft 
gebracht, tot op het hoogste niveau. Zo zijn er ook in de Tweede Kamer vragen gesteld over het 
incident. Nog altijd blijkt dat een goede registratie ontbreekt. Vooralsnog heeft Minister Dekker het 
standpunt ingenomen dat de verantwoordelijkheid bij de sport ligt. 
Anneke reageert dat het ook niet moet resulteren in allerlei administratieve verplichtingen en regels. 
Vitale verenigingen pakken hun verantwoordelijkheid en gaan er actief mee om. Alleen niet alle 
verenigingen doen dit. Het is aan het bestuur om hierin het voortouw te nemen en dit goed te 
organiseren. Rob bevestigt dat clubs zelf verantwoordelijk zijn, maar wellicht moeten zwakkere 
verenigingen dan gesteund worden hoe zij dit kunnen organiseren. Daarbij is het ook belangrijk om 
het onderwerp bespreekbaar te maken en met elkaar hierover het gesprek te voeren. Hanneke ziet dit 
als een concreet punt om mee nemen in het Haags Sport Akkoord. Het is een praktisch voorbeeld 
waar sterke verenigingen ondersteuning kunnen bieden aan zwakkere verenigingen. 
 
Op de voortgangslijst vult de secretaris aan: 
 
Talentontwikkeling.  Er is een gesprek geweest met Rikkert Suikerland, de secretaris en de 

voorzitter over de stand van zaken en de aanbevelingen van de Adviesraad ten aanzien van het 

Sportakkoord. De gemeente ziet kansen bij het breder inzetten van combinatie functionarissen ook 

voor topsport en talentontwikkeling. Er wordt gekeken of er meer scholen ingezet kunnen worden om 

talentprogramma’s te faciliteren, zoals het Lyceum bij het Hofbad. Het ondersteunen van 

topsportverenigingen blijft lastig, daar zoekt de gemeente nog naar een aanpak. Daar ligt ook het 

accent voor de komende jaren als het gaat om het koppelen van nationale topsport met lokaal 

topsport.  Anneke merkt op dat zij het CTO Metropool Den Haag/Rotterdam/Dordrecht mist. Juist de 

SHS heeft een rol in die verbinding, bijvoorbeeld als het gaat om een platform voor coaches. 

 

Kennismaken woordvoerders sport.  Er vindt binnenkort een gesprek plaats met het CDA. De 

kennismaking met woordvoerders wordt gestaag voortgezet.  

 

Haags Sport Kwartier. Lisette vraagt of dit plan ook een koppeling kent met het welzijn en zorg plan 

voor stadsdeel Escamp. Hanneke bevestigt dat dit juist ook betrokken wordt. 

 

5. Jaarverslag 2018 

Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 
6. Nieuwe leden 
De voorzitter licht toe dat Anja vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn de Adviesraad 
dit najaar zal verlaten. Ook Ellen zal niet meer terugkeren. Van Anneke nemen we vervroegd afscheid 
in verband met haar nieuwe functie als voorzitter van NOC*NSF. 
 
Lisette vraagt of het de bedoeling is dat de kaartenbak met potentiële kandidaten gebruikt zal worden 
en of er specifiek wordt gekeken naar de samenstelling van de raad op basis van expertise en daarop 
wordt aangevuld. De voorzitter bevestigt dit. 
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Anneke noemt de suggestie van Ron Jansen als potentiële kandidaat voor de Adviesraad. Ook vraagt 
zij hoe de procedure verder gaat. Pjer antwoordt dat het DB een selectie maakt van 3 mogelijke 
kandidaten en deze ter goedkeuring voordraagt aan de leden in de adviesraadvergadering.  
 
 
7. Rondvraag 
In de rondvraag komen de volgende vragen en opmerkingen aan de orde: 
 
John: vraagt Pjer en Anneke naar het gesprek met de verenigingen. Anneke reageert dat grote 

verenigingen ervaren dat de problemen van de stad bij de sport worden neergelegd. Dat is 

een verontrustend signaal. Pjer vult aan dat het de noodklok is die grote verenigingen luiden. 

De zwakkere verenigingen worden met veel hulp in de lucht gehouden, maar gezonde clubs 

worden overvraagd en daardoor hebben zij het zwaar(der). Anneke geeft aan dat er concrete 

punten zijn benoemd in het gesprek tussen de 4 verenigingen en Richard de Mos. Hierop 

komt een vervolg gesprek. Het is goed om de resultaten uit dat traject af te wachten Het is 

een aandachtspunt voor de Adviesraad om deze situatie te volgen. 

 Tevens vraagt John aan alle leden of er nog opmerkingen zijn over de stadsgesprekken die 

in de afgelopen maand plaatsvonden. Er is geen specifieke opmerking hierover. 

Anneke: neemt in het najaar afscheid van de Adviesraad. Op 15 april is de ledenvergadering van 

NOC*NSF waarbij de leden zullen instemmen met de voordracht om Anneke te benoemen 

als voorzitter van NOC*NSF. Vanaf 20 mei a.s. neemt Anneke formeel het stokje over van de 

huidige voorzitter, Andre Bolhuis.  

Rob:  stelt voor om bij de benadering van kandidaten van de Adviesraad wellicht ook een andere 

route te bewandelen. Wat is de strategie of welke aandachtsgebieden zijn belangrijk. Zo kun 

je ook bedrijven analyseren en vanuit daaruit te onderzoeken wie potentieel is voor de 

Adviesraad. Rob denkt hier graag over mee. 

Catharina:  verwijst naar de vele sportfoto’s die beschikbaar zijn via Hans Willink of Sebastiaan 

Nederhoed. Zij stelt voor om deze foto’s beschikbaar te stellen voor een 

tentoonstelling. John reageert dat dit een leuk idee is voor European Capital of Sports 

in 2022. Hierover komt in de volgende vergadering aandacht voor. 

Liliane:  meldt dat dit jaar geen atletiek school toernooi zal plaatsvinden. De Halo is niet bereid om 

het terrein beschikbaar te stellen, waardoor het toernooi verplaatst moet worden. De 

organisatie, in handen van atletiekvereniging Sparta, is terughoudend om dit te organiseren 

op het terrein van Haag Atletiek. Bij gebrek aan vrijwilligers gaat het toernooi niet door. 

Binnenkort worden gesprekken opgestart voor 2020, hopelijk resulteren deze wel in een 

schooltoernooi. 

 Brengt de suggestie is om een hardlooproute te markeren vanaf de Sportcampus of Sparta 

naar Haag Atletiek via verschillende wijken. John stelt voor om deze suggestie te noteren 

voor ideeën European Capital of Sports. Ook leent het idee zich voor de uitwerking van 

Haags Sport Kwartier.  

Troy:  komt met een welkome uitnodiging om een werkbezoek te organiseren aan het Ajax- 

trainingscomplex De Toekomst in Amsterdam. Dit naar aanleiding van de brief over het 

centraliseren van de trainingsactiviteiten van ADO in het Zuiderpark. Het voorstel kan op veel 

enthousiasme rekenen. De secretaris pakt dit op met Troy. 

 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 21.20 uur de vergadering. 


