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Verslag van de vergadering Adviesraad voor Sport van 21 september 2020  

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

Lisette van den Heuvel, Ron Jansen, Kees Mol, Soraya Samuels, Job Schenau, 
Carola Uilenhoed, Bart Volkerijk, Pjer Wijsman, en Wendy van der Meijs 
(secretaris).  
Vanuit de gemeente: Jan-Willem Meppelink, Esther Arons 

Verhinderd: Karen Bosch; Troy Douglas; Pjer Wijsman  
 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.35 de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Speciale dank 
wordt toegezegd aan Vincent Wiekenkamp en Hans Lijmbach, bestuursleden van HKV Achilles.  
Zij ontvangen ons deze avond in hun clubhuis De Vlonder.  
 
2. Introductie Haagse Korfbalvereniging Achilles 
Hans Lijmbach is bestuurslid nieuwbouw De Vlonder. Hij licht kort de geschiedenis toe van de 
vereniging. De vereniging heeft meerdere verhuizingen doorgemaakt. Ooit begonnen aan de 
Mient, heeft de vereniging meerdere omzwervingen gemaakt, o.a. naar Den Haag Zuidwest en 
Stokroosveld. Sinds de jaren ’70 is de vereniging weer gevestigd in de bomenbuurt. Het complex is 
bereikbaar via het poortje gelegen aan het Pomonaplein; het clubhuis ‘De Vlonder’ leent zijn naam 
aan de vlonder die nodig is om het clubgebouw te bereiken. 
In 2022 bestaat de vereniging 100 jaar. Een jubileum waar de club trots op is. Met een nieuw te 
bouwen clubhuis hoopt de vereniging deze mijlpaal te vieren. 
 
Vincent Wiekenkamp blikt terug op de fusie die heeft geleid tot HKV Achilles in 2015, waarbij 
Korfbalvereniging Ready en Achilles zijn samengaan. Dit ging niet vanzelfsprekend. De eerste 
gesprekken vonden plaats in 2013. Bij Ready was men er inmiddels van overtuigd dat voortzetting 
van de club Ready aan de Escamplaan niet langer haalbaar was. Op een jaarvergadering is het 
besluit genomen om verkennende gesprekken te voeren met andere verenigingen, op zoek naar 
een complementaire partner. Achilles leek hiervoor de meest geschikte kandidaat. Een club met 
een zeer gezonde jeugdafdeling, maar waar een uitdaging lag op het gebied van kader om die 
jeugd op te vangen. Daarbij leek de cultuur van beide verengingen goed op elkaar aan te sluiten. 
 
Het voorstel voor een fusie was geen gelopen race. Veel leden waren tegen het voorstel. Een 
jongere generatie is opgestaan om mee te denken over de toekomst van de vereniging. Uiteindelijk 
is, met het nodige geknetter, in 2015 door de leden ingestemd met voorstel tot samensmelten. 
Daarna is in gezamenlijkheid gewerkt aan nieuwe clubkleuren. Sinds 2018 spelen alle Achillianen 
in een nieuw clubshirt, waarin de clubkleuren van Achilles (zwart-wit) zijn samengesmolten met de 
Ready-kleuren (groen-wit) 
 
De club telt thans 400 leden. Met circa 18 teams komen leden vooral uit de directe omgeving en 
veel jeugd stroomt in via de twee omliggende scholen (basisschool De Vlierboom en basisschool 
De Vliermeent).  
 
Vincent licht toe hoe de vereniging werkt aan een nieuw toekomstperspectief. Met geschiedenis 
van twee clubs, wil het bestuur een visie vormen met draagvlak van de leden. Dit heeft geleid tot 
een inspirerende aanpak in een ledenvergadering waar de clubleden mochten meedenken over de 
toekomst van de vereniging. Hieruit kwam bijvoorbeeld sterk naar voren dat het merendeel het van 
belang vindt dat het plezier en de ontmoeting voorop staat en niet persé spelen in de hoogste 
klasse.  
 
Helaas is de ontwikkeling van  de visievorming onderbroken door de corona lock-down. Het 
bestuur is van mening dat in gesprek gaan met leden voorop staat. Dit kun je niet goed 
organiseren met video-bellen. Het bestuur heeft er nu voor gekozen om het komende jaar te 
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werken aan de hand van een analyse van bestaande jaarplannen. De ambities uit de plannen, die 
ooit zijn vastgesteld in de ALV’s, erbij te pakken en eruit te halen wat er zoal is voorgesteld en dit 
bij de verschillende commissies (kantine, tenue, sponsor, activiteiten).  
 
HKV Achilles is een club uit de wijk. De vereniging speelt het indoor korfbal in SC Zuiderpark, 
samen met Die Haghe. 
 
Hans Lijmbach is betrokken bij de voorbereidingen van de nieuwbouw van het clubgebouw. Een 
wens waar de club in 2009 al is mee gestart. Inmiddels ligt er een concreet plan, samen met de 
naastgelegen school, om een gymnastiekzaal te bouwen inclusief een clubgebouw voor Achilles. 
De gymnastiekzaal kan zowel door de school als door de vereniging worden gebruikt; ideaal voor 
de hele jonge leden.  
 
De aanleiding voor nieuwbouwplannen komt deels voort uit de huidige staat van het clubhuis 
(verouderd) en het groeiende aantal leden, mede als gevolg van de fusie. De vereniging is ook een 
Buurthuis van de Toekomst. Om alle functionaliteiten te laten plaatsvinden is uitbreiden en 
vernieuwen inmiddels noodzakelijk. Het plan is geschat op ca. 1 mln. Zo’n 80% van de financiering 
is zeker gesteld, de club werkt nog hard om de laatste 20% binnen te halen. Inmiddels is de 
omgevingsvergunning binnen. Het streven is om nog dit najaar met de sloop te beginnen, zodat 
met de bouw van het nieuwe clubhuis en gymzaal begin 2022 gestart kan worden.  
 
Ook voor Achilles hebben de corona-maatregelen invloed op het reilen en zeilen van de club. Er 
moeten veel regels worden ingevoerd en het is lastig om daar als ledenorganisatie op te 
handhaven. De vereniging heeft de afgelopen twee competitiedagen gewerkt met externe 
beveiliging om leden aan te spreken op de 1,5 meter maatregel. Dat werkt beter, dan dat je dat als 
bestuurder wilt uitvoeren. Veel clubwerk wordt normaliter gedaan door vrijwilligers, want nu bijna 
niet mogelijk is. Denk aan kantine diensten en onderhoud van het gebouw. Er is minder binding, 
met name in de lock-down periode. Leden zijn minder vaak en minder lang op de vereniging. Het 
bestuur belt nu veel met elkaar om te overleggen.  
 
De leden reageren op de presentatie en stellen de volgende vragen: 

- Kees vraagt of de club minder leden heeft als gevolg van de corona-periode. Vincent geeft 
aan dat er wel leden zijn die zijn gestopt, nu 4, maar dat veel leden ook nog wel loyaal zijn. 
Hij verwacht dat bij een tweede lock-down periode, dit aantal wel zal toenemen.  

- Ron vraagt hoe de financiering van de nieuwbouw is opgebouwd. Ron heeft met zijn eigen 
vereniging ervaring met de financiering ervan en kan mogelijk meedenken om financiering 
te vinden voor het resterende bedrag. Gegevens worden na de vergadering uitgewisseld. 

- John vraagt of de club in de voorbereiding, behalve financieel, nog ergens hinder van heeft 
gehad. Hans geeft aan dat dit meevalt. Er is wel onderzoek geweest naar vleermuizen, als 
beschermd diersoort, maar dit heeft voor het bouwproces geen gevolgen gehad.  

- Bart vraagt of er bij de nieuwbouw rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Hans 
bevestigt dat het uitgangspunt is: duurzame bouw. Hij toont nog een impressiefoto van het 
nieuwe clubgebouw. Er wordt rekening gehouden met warmwaterpomp, zonne-energie, 
etc.  
 

De voorzitter bedankt de gastsprekers voor hun tijd en inspirerende clubverhaal. De vergadering 
wordt kort geschorst. 
 
3.  Haags Sport Akkoord  
De voorzitter heropent de vergadering en introduceert Esther Arons. Esther is projectleider Haags 
Sport Akkoord (HSA) bij de gemeente Den Haag. Esther licht toe dat het HSA met wethouder De 
Mos is gestart. Die wilde destijds een beleidsnotitie opstellen, zonder samenwerking met andere 
partijen. Om die reden is er minder sprake van een akkoord. In het voorjaar in 2019 zijn er drie 
stadsgesprekken gevoerd, waar ook leden van de Adviesraad een actieve rol invulden. 
 
Sinds het najaar 2019 ligt het Akkoord klaar, maar het proces werd onderbroken door bestuurlijke 
perikelen. Het college is opgestapt en Richard de Mos is opgevolgd door Hilbert in december 
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2019.  Met Hilbert is besproken om het Haags Sport Akkoord in het voorjaar te presenteren. Dat 
proces werd verstoord door de tussenkomst van de corona-pandemie.   
 
Esther Arons licht dat het HSA deze week in het college is vastgesteld. Ook de gemeenteraad 
stemt nog in met het akkoord. Komende week wordt het HSA officieel gepresenteerd. De 
gemeente heeft met alle ideeën en input het akkoord samengesteld; nu is het moment om het uit 
te voeren. De leden van de Adviesraad worden gevraagd hierin mee te denken of een rol te 
pakken. Er komen al een zestal bijeenkomsten, waaronder inrichting van de openbare ruimte en 
sportparticipatie van volwassenen.  
De voorzitter reageert dat de Adviesraad voor Sport vertegenwoordigd zal zijn bij deze 
bijeenkomsten. Verschillende leden stellen vragen: 
 

- Kees vraagt wat er met Team Den Haag wordt bedoeld. Esther reageert dat dit een 
metafoor is voor alle partners die in de sport actief zijn en die je nodig hebt om Hagenaars 
in beweging te krijgen. Denk aan bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven 

- Ron constateert dat in het HSA het bedrijfsleven alleen betrokken zou zijn bij topsport, 
terwijl hij van mening is dat het bedrijfsleven ook een belangrijke rol kan spelen voor de 
breedtesport. 

- Bart merkt op dat de term Haags Sport Akkoord niet goed van toepassing is. Een akkoord 
suggereert dat het gaat om wederkerige afspraken, nu is er meer sprake van een 
beleidsnotitie. Het is lastig om vanuit deze positie een akkoord te maken of afspraken met 
het veld. Er is minder sprake van gelijkwaardigheid. Met een akkoord geef je ook een 
podium aan de stakeholders, dat valt nu weg. 

- Lisette vraagt of de zorgverzekaars zijn aangesloten en op welke manier.  
- Ron stelt dat er wordt gesproken over ondersteuning van clubs, maar dit blijft een lastig 

onderwerp. Ondersteuning van verenigingen blijft immers maatwerk.  
- Ron oppert om het vitaltiteitsonderzoek te valideren. Het type onderzoek wordt naar voren 

geschoven als een meet-instrument om gemeentelijke ondersteuning (subsidie, advies) wel 
of niet aan te bieden. Nu is het vitaliteitsonderzoek, naar eigen ervaring, veelal subjectief 
en kun je als club het sociaal gewenste antwoord invullen. Om je als gemeente op neutraal 
onderzoeksresultaten te baseren, is het waardevol om het onderzoek te valideren.  

- Ron vraagt of er meer bekend is over de STIP-banen. Dit is expliciet genoemd in de HSA, 
maar wat dat betekent voor de clubs is nog onbekend. Jan Willem Meppelink geeft aan dat 
hierover nog geen duidelijkheid.  

 
De voorzitter bedankt Esther Arons voor haar aanwezigheid.  
 
4b. Verslag adviesraadvergadering 19 mei jl. 
De voorzitter neemt het verslag door per pagina.  
Het verslag gaat over de presentatie van buurtsportvereniging De Mussen en de tegenstrijdige 
samenwerking in het sociale domein in de Schilderswijk. In die vergadering is geopperd om de 
situatie in kaart te brengen. De voorzitter vraagt Jan-Willem Meppelink of hierover meer bekend is. 
Jan-Willem geeft aan dat dit is uitgezocht, maar dat de exacte uitkomst niet bekend is. Hij komt 
hier graag op terug.  
De voorzitter  vraagt Jan-Willem Meppelink of er iets bekend is over de huur kwijtschelding tijdens 
de corona-maanden. Jan-Willem laat weten dat er druk wordt gesproken met het Ministerie van 
VWS, maar dat er vooralsnog geen helderheid is. Op korte termijn wordt uitsluitsel verwacht. 
 
In het verslag is opgenomen dat Job en Rob gezamenlijk optrekken om na te denken over de 
invulling van de vacatures. Nu Job vertrekt per 1 oktober, is Rob als enig lid bij dit thema 
betrokken. De voorzitter vraagt wie van de leden hierin wil optrekken; zij kunne zich melden bij de 
secretaris. 
 
Op het verslag zijn geen opmerkingen. Het verslag van 1 juli 2020 wordt vastgesteld.  
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4a. Mededelingen 
De voorzitter meldt verhindering van Karen en Pjer. Beide hebben klachten van verkoudheid en 
hebben besloten niet aanwezig te zijn. Troy is niet aanwezig; er is geen afmelding ontvangen. 
 
De voorzitter kondigt aan dat alle leden hebben kunnen lezen dat Job een nieuwe functie heeft per 
1 oktober als directeur van de stichting WSDH. Job is verheugd om in de Haagse sport terug te 
komen als directeur van WSDH. Helaas betekent dit, dat hij de Adviesraad voor Sport zal verlaten. 
De leden wensen Job succes in zijn nieuwe uitdaging, maar vinden het ook spijtig om Job te zien 
vertrekken. 
 
4c. Voortgangslijst DB 
De secretaris licht twee punten uit de lijst toe: 

- ADO. De wethouder heeft in een gesprek met het bestuur in juli laten weten dat hij de 
keuze van ADO voor een trainingsaccommodatie in Rijswijk spijtig vindt. Hij had het graag 
anders gezien. De wethouder heeft de Adviesraad voor Sport gevraagd mee te denken. De 
secretaris vraagt leden die interesse hebben zich te melden voor een werkgroep. 

- Onderzoek accommodaties. Het college heeft in de zomer periode de resultaten 
gepresenteerd van het onderzoek naar de behoefte aan ruimte voor sportaccommodaties. 
Er blijkt een tekort. Het is enigszins teleurstellend omdat er nu wordt verwezen naar een 
visie die nog komt, waarin de onderzoeksresultaten worden meegenomen. Van belang, 
maar dit laat daadwerkelijke actie op zich wachten.  

 
4d. Overzicht toegezonden stukken. 
De voorzitter loopt de lijst met toegezonden stukken langs en benadrukt enkele thema’s die voor 
het advieswerk van de raad van belang zijn: 

- Begroting 2021. John licht toe de begroting sport bekend is gemaakt, maar dat deze nog 
altijd lastig te lezen en begrijpen is. Het bestuur bespreekt de begroting, met begeleiding 
van een gemeentelijke controller, op korte termijn. Leden met interesse en kennis worden 
gevraagd opmerkingen en vragen mee te geven via de secretaris. Wimar merkt op dat het 
hem opvalt dat er veel geld in reserve staat en dat op basis van de meerjarenbegroting het 
lijkt dat er veel geld wegvalt voor de sport. Hij adviseert om hierop richting de commissie te 
reageren. 

 
John merkt op dat de motie vanuit de Tweede Kamer interessant is. Daarin wordt gepleit voor een 
integrale aanpak, met bewegen en sporten voorop, maar vanuit alle sectoren aangekoppeld. 
 
John sluit het agendapunt af. 
 
5. Rondvraag  
Er zijn vragen van: 
- Bart laat weten dat hij per 1 oktober voor een tijdelijke periode interim-directeur is van de 
nationale basketbal bond. Hij heeft dit eerder gedaan en kijkt er naar uit om te starten. 
- Wimar kondigt aan dat hij vader verwacht te worden van een tweede kindje. Alle leden delen hun 
gelukwensen. 
- Rob deelt mee dat hij betrokken is bij de ontwikkeling van een veiligheidsapp in zijn buurt 
(Weimarstraat). 
- John sluit af dat er positief nieuws is over The Hague Royals. Een initiatief om topbasketbal in 
Den Haag te starten. De organisatie heeft een licentie verkregen. Er wordt hard gewerkt om het 
plan van de grond te krijgen. Er zijn nogal wat hobbels, o.a. in financiering en speellocatie(s). Het 
is een mooi innitatief dat aansluit bij de Sportcampus. De initiatiefnemer zijn erg enthousiast. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. De vergadering sluit af om 21.30 uur af.  


