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Verslag van de (online)vergadering Adviesraad voor Sport van 19 mei 2020  

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

Karen Bosch, 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: Peter van Veen, Jan-Willem Meppelink, Esther Arons. 

Verhinderd: Liliane Mandema, Troy Douglas 
 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.15 de vergadering.  
Het is de eerste keer dat de Adviesraad voor Sport een digitale vergadering organiseert.  
John verwelkomt in het bijzonder Karen Bosch, die vanaf 1 maart lid is van de Adviesraad voor 
Sport. Het is wat onwennig om in een digitale vergadering nieuwe leden te verwelkomen. 
Desondanks wenst John haar een prettige tijd toe. 
John verwijst naar de nazending voor agendapunt 1. Dit betreft een uitnodiging van Haag Atletiek 
om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de sportpenning aan Liliane Mandema en de 
aankondiging door Haag Atletiek van het erelidmaatschap. Liliane is al enige tijd ongeneeslijk ziek. 
Alle leden van de sportadviesraad zijn hierover in maart op de hoogte gesteld. Dat is ook de reden 
waarom Liliane vanavond niet bij deze adviesraadvergadering aanwezig kan zijn.  
John licht toe dat op woensdag 20 mei gemeente Den Haag, Adviesraad voor Sport en Haag 
Atletiek hun dankbaarheid tonen voor de inzet van Liliane voor de club en de sport in de stad. John 
benadrukt dat leden welkom zijn om bij de uitreiking aanwezig te zijn morgen om 14.00 uur. 
 
2. Rondje langs de leden 
De voorzitter nodigt de leden uit om kort te vertellen hoe het een ieder vergaat in deze corono-
periode, zowel persoonlijk, qua werk als sportief. Er zijn geen leden met gezondheidsklachten. Ron 
laat weten dat hij in maart alle verschijnselen van het corona-virus heeft ervaren; een test moet 
nog uitwijzen of dit covid-19 is geweest.  
Op werk- en netwerkniveau lichten de leden hun situatie toe:  
 
Job:  Het is pionieren om in het mbo-onderwijs de leerlingen te bereiken en te binden. Het ziet er 

naar uit dat de MBO’s dicht zijn tot de zomerperiode. Job ervaart dat voor veel leerlingen 
van het Alberda-college het sport(onderwijs) een middel is om zich te onttrekken uit hun 
dagelijkse situatie. Het wegvallen van het onderwijs is voor deze groep méér dan alleen 
een opleiding. Ook hieruit blijkt dat sport óók belangrijk is als middel. 
Verder merkt Job op dat vanuit het netwerk er signalen zijn dat sportscholen zich wel 
zorgen maken over het dichtblijven tot 1 september.  

 
Rob:  Is vanaf het begin van de corona-periode veelal betrokken geweest bij de handhaving van 

de maatregelen die door het Rijk zijn opgelegd. Rob heeft vanuit zijn werk bij Justitie 
ervaren wat deze maatregelen betekenen voor handhavers zoals politie en boa’s. Ook nu 
de samenleving weer meer wordt opengesteld, binnen daarvoor bedachte regels brengt 
enorm veel werk mee voor de lokale overheid. Het werk voor het Instituut Sportrechtspraak 
ligt logischerwijs ook stil. 

 
Pjer:  Is vanaf de zijlijn betrokken bij het internationaal onderwijs. Het primair onderwijs is weer 

net opgestart; dat lijkt redelijk te gaan. Voor het middelbaar onderwijs is de uitdaging groter. 
Met de diverse groepen blijft het een enorme organisatie. 
Voor het zwemmen geldt dat baantjes trekken weer mogelijk is. Voor waterpolo ligt dit weer 
complexer, omdat het een contactsport is. Voor alle zwemdisciplines moet een protocol 
beschikbaar zijn en een aparte aanvraag. Zo dienen voor trainingen voor het 
schoonspringen, de rest van het Hofbad gesloten te worden. 
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Kees:  Ervaart corona op afstand; verheugd dat de sport weer is opgestart. Kees is als lid 
betrokken bij Golfclub Ockenburgh, waar hij als vrijwilliger actief is om andere leden te 
begeleiden in het achtnemen van de RIVM-maatregelen op de club. 

 
Catharina:  Veel events waar Catharina bij betrokken is, zoals het Bevrijdingsfestival, zijn 

geannuleerd. Sportscholen zijn dicht; ook de werkzaamheden voor personal 
sportcoaches zijn stil gevallen. Sportcoaches kunnen wel digitaal aanbod realiseren, 
maar nagenoeg niet voldoende om als volwaardige functie te beschouwen. Catharina 
is verwonderd dat medische fysiotherapie wel doorgang heeft, maar revalidatie-
bewegingstherapie niet mag plaatsvinden. Dit lijkt tegenstrijdig.  

 
Karen:  Is bij de intrede van het corona-virus razend druk geweest binnen de HTM met de 

eerste corona-diagnose onder het personeel. Nu is het veel werk om alle protocollen 
op te stellen, zodoende binnen korte termijn grote groepen publiek met het OV te laten 
reizen. Karen herkent de complexiteit die Rob aangeeft om de RIVM-maatregelen ‘in 
de praktíjk’ toe te (laten) passen.  
Karen merkt op dat zij binnen het openbaar vervoer constateert dat mensen met een 
abonnement hun geld terug willen; mogelijk dat ook in de sport deze situatie zich 
voordoet? 

 
Lisette:  Is met de Stichting Transmurale Zorg enorm druk geweest met het ondersteunen van 

de zorginstellingen. Ook de inzamelingsactie voor extra mondkapjes heeft veel inzet 
gevraagd, maar met resultaat.  
Ook Lisette heeft opgevangen dat sportscholen in penibele situaties komen, als de 
openingsdatum op 1 september blijft gehandhaafd. 

 
Bart:  Licht toe dat hij nog net op tijd Spanje heeft verlaten, voordat alle grenzen op slot 

gingen. Na de afronding van zijn functie als directeur van de Honk- en Softbalbond is 
het voor Bart onwennig om niet direct te zijn betrokken, juist in deze roerige tijden. 
Bart meldt dat clubs weer zijn opgestart. Voor de zomersporten, zoals honk- en softbal, 
het wenselijk is om de RIVM-maatregelen aan te passen om deze sporten toch de 
mogelijkheid te geven dit jaar actief te kunnen zijn. Hij heeft vernomen dat er door 
boa’s ook daadwerkelijk gecontroleerd of clubs zich houden aan de RIVM-
maatregelen. 

 
Ron:  Vanaf 2 juni gaat BakerTilly weer voor een deel open voor personeel met inachtneming de 

1,5 meter afstand.  
Voor HVV Laakkwartier is 2020 een jubileumjaar en zou de club deze zomer het 100-jarig 
bestaan vieren. Alle activiteiten hiervoor zijn geannuleerd, maar Ron verwacht dat dit op 
een later moment alsnog gebeurt. De club is gestart met de voetbalactiviteiten. 
Vanuit zijn rol als voorzitter is hij ook betrokken bij de taskforce om met de gemeente mee 
te denken hoe én wat de sportclubs nodig hebben om deze crisisperiode te doorstaan. 
Voor clubs die hun clubgebouw hebben opengesteld voor andersoortige activiteiten is het 
onduidelijk wat er mag of kan. De kantines moeten immers dicht blijven, maar er zijn ook 
andere sportaanbieders die gebruik maken van de locatie. Daarbij zijn er ook binnensport 
aanbieders, zoals een dansschool, die gebruik willen maken van het sportcomplex. 

 
Carola:  Heeft een enorm drukke periode achter de rug, door haar functie in de zorgsector met als 

hoofdlocatie Breda. Hoewel in deze sector persoonlijk contact onvermijdelijk is, blijkt in de 
praktijk dat materialen nog schaars zijn en weinig beschikbaar. Het is nu wachten op de 
testmaterialen voor de medewerkers. Daarnaast is Carola bestuurder van Stichting 
WSDH. Carola licht toe dat de directeur van WSDH is vertrokken; op dit moment wordt 
een nieuwe directeur aangetrokken. Deze ontwikkeling heeft de nodige tijd gevergd. 

 
Wimar:  Heeft een drukke tijd achter de rug om al zijn colleges voor de universiteit digitaal te 

organiseren en 30 studenten online te begeleiden bij hun scriptie. Vooralsnog is 
aangekondigd dat de Universiteit Leiden tot 1 februari het onderwijs op afstand blijft 
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aanbieden en deuren dicht blijven. Wimar geeft aan dat dit een verontrustend bericht is. 
De impact op studenten is zichtbaar zowel fysiek, sociaal als mentaal. Wimar ziet 
zienderogen dat studenten er slechter uit gaan zien. 
Goed bericht is dat er weer gesport mag worden. Wel spreekt hij zijn zorgen uit over het 
wegvallen van de sponsoren van sportclubs, omdat ook bedrijven in zwaar financieel weer 
zitten. Nog een laatste nieuwtje: Dubbel Zes en Fortura gaan fuseren; samen verder als 
Dunas.  

 
Soraya:  Ziet thuis enorme creativiteit ontstaan om op andere manieren en locaties te sporten. Bij 

het beweegloket komen weer meldingen binnen van cliënten; de werkzaamheden worden 
weer opgestart, ook bij de zorginstellingen. 

 
Wendy:  Het bestuur is betrokken geweest vanaf de start bij het ondersteunen van de gemeente 

om sportclubs te helpen deze crisis door te komen. Belangrijkste punten: huur 
kwijtschelden en goede communicatie. Spreekt haar waardering uit voor alle 
clubbestuurders en vrijwilligers voor het enthousiasme en positivisme om de 
sportactiviteiten sinds 28 april weer van start te laten gaan.  

 
John:  Is veel betrokken geweest bij de overleggen met de gemeente, zowel via het bestuur als via 

de ‘corona-taskforce’ om de gemeente te voorzien van adviezen om de sportsector zo goed 
mogelijk te ondersteunen op lokaal niveau.  

 
Er ontstaat nog een uitwisseling van gedachten over hoe de sport in de stad kan worden 
ondersteund. Zo geeft Wimar aan dat het wellicht nuttig is voor de Adviesraad voor Sport om mee 
te denken wat en hoe clubs het publiek kunnen ontvangen als de wedstrijden en evenementen ook 
weer starten. 
John reageert dat dit ook deel uitmaakt van het stapsgewijs voorbereiden van de clubs als alle 
beperkingen weer worden opgeheven. De gemeente is vooral bezig met het nu. Het blijft zeker 
geagendeerd in de gesprekken met de gemeente. 
 
 
3. Toelichting Dagelijks Bestuur op crisismaatregelen 
John licht kort toe welke acties het bestuur heeft opgepakt richting de gemeente om te 
ondersteunen in de aanpak van de rivm-maatregelen richting clubs. 
 

 Op 30/3 spreken John en Pjer namens de Adviesraad met wethouder Hilbert Bredemeijer over 
de gevolgen van de crisis voor de Haagse sport. De Adviesraad wil mee denken om de sport in 
onze stad te steunen. Dit aan de hand van een lijst van ondersteuningsmaatregelen die het DB 
heeft opgesteld; hierin staat o.a. opgenomen om de huren stop te zetten c.q. kwijtschelden.  
De wethouder laat weten dat de facturatie van de huur bij clubs gecontinueerd blijft. Dit is een 
generieke maatregel die is afgesproken in het college van B&W en die geldt voor alle 
organisaties (ondernemers, stichtingen, verenigingen) in de stad. Voor clubs die in 
betalingsproblemen komen, wordt maatwerk oplossing gezocht. De communicatie over de 
diverse regelingen die m.n. sportaanbieders treffen worden toegelicht in een nieuwe brief die 
op vrijdag 3 april richting de clubs wordt gestuurd.  

 Op 6/4 belt het bestuur van de Adviesraad voor Sport opnieuw met de wethouder. De voorzitter 
brengt complimenten over van de brief die op 3 april jl aan clubbestuurdersis verstuurd. Deze 
brief is duidelijk, ondersteunend en concreet; ook is aangekondigd dat de huur voor 
gemeentelijke sportaccommodaties voorlopig is opgeschort. Vanuit de AvS zijn twee 
suggesties gedaan: 
1. het afstellen van de huur voor sportverenigingen. De AvS is van mening dat verenigingen 
een uitzonderingspositie hebben, als het gaat om het innen van huur of gemeentelijke 
belastingen. Verenigingen draaien op vrijwilligers. Er zit geen verdienmodel achter, daardoor 
zijn de clubs kwetsbaar. Het is van belang om de sector vitaal te houden. De AvS pleit ervoor 
om de huur kwijt te schelden voor de clubs. 
2. Eenduidig en open communiceren. Eén sportloket (éen aanspreekpunt) is in de ogen van de AvS dé 
manier om voor clubs bereikbaar te zijn. Ook een lijst met veelgestelde vragen over de crisis en de 



4 

 

gevolgen ervan voor de club beschikbaar stellen (ook op een website), kan helpen om verenigingen 
eenduidig te beantwoorden. 

 De wethouder start met een taskfore-sport/advieselftal met enkele vertegenwoordigers uit de 
Haagse sport. De AvS wordt gevraagd namen van clubbestuurders aan te reiken die hierin een 
bijdrage kunnen leveren. De taskforce buigt zich over de financieel-economische gevolgen 
voor de clubs en de sociaal-sportieve maatregelen voor als de sportverenigingen en -parken 
weer open worden gesteld. Het streven is dat de taskforce met regelmaat bijeen komt. De AvS 
heeft een tiental clubbestuurders (en/of leden van de AvS) voorgesteld.  

 Op 15 april vond een digitaal overleg plaats met 11 (club)bestuurders, waaronder onze 
voorzitter en Ron Jansen, over de stand van zaken bij de Haagse sportverenigingen in deze 
periode. De wethouder vroeg aan een ieder naar de huidige stand van zaken en naar ideeën 
voor het weer opstarten na het (gefaseerd) vrij geven van de huidige maatregelen. 

 De wethouder rondde af door te constateren dat de financiële nood hoog is, de gemeente wil 
helpen, maar gaat niet verder dan opschorten van de huur. Bij problemen wordt gezocht naar 
‘maatwerk’. Een vervolgoverleg met de taskforce/elftal vindt plaats zodra de maatregelen van 
de overheid en de bonden (of NOC*NSF) bekend zijn. 

 Op 23 april volgt vanuit de gemeente een uitgebreide brief aan de clubs over het openstellen 
van de sportparken voor trainingen. Dit kan alleen na goedkeuring van de gemeente over de 
aanpak. Clubs dienen een checklist in te vullen. De website van de gemeente is aangepast met 
actuele informatie. Er zijn ca. 80 clubs die per 1 mei weer draaien met activiteiten voor 
kinderen en jeugd binnen de maatregelen van het RIVM.  

 John laat weten dat het ‘advieselftal’ is gevraagd eventuele suggesties/tips mee te geven. 

 Er is een 2e taskforce overleg via Teams met o.a. John en Ron. Belangrijke vraag voor clubs is 
of de huur voor de eerste 3 maanden vervalt. Daar kan de gemeente (nog) geen definitieve 
toezegging doen; hierover is nog overleg met het ministerie van VWS. Enkele clubbestuurders 
reageren verbolgen en 2 bestuurders verlaten de digitale vergadering. Daarmee is de toon 
gezet. Het inhoudelijke deel van de vergadering komt niet aan de orde.  
 

Inmiddels zijn Peter van Veen en Jan-Willem Mepplink in de vergadering aanwezig. Ook Esther 
Arons sluit aan.  
 
4a. Toelichting Peter van Veen op de huidige situatie voor de sport 
Peter licht toe dat het eruit ziet dat tot 1 september er geen openstelling is van de binnensport, 
opening van kantines en gebruik van fitnesszalen. 
Vanaf medio maart zijn alle sportverenigingen gesloten en stil. Dit geldt ook voor alle Haagse 
sportaccommodaties. 
 
De gemeente heeft een taskforce ingesteld om contact te houden met het “veld”. De eerste digitale 
bijeenkomst met vertegenwoordigers van sportclubs heeft hij positiever ervaren dat de 2e digitale 
bijeenkomst van een week geleden. Daarin bemerkte hij dat clubs vooral hun eigen belang voorop 
stellen. Er wordt nu gekeken of deze vertegenwoordigers op een andere manier bevraagd kunnen 
worden. 
 
Peter merkt op dat het makkelijker is om alle sportaccommodaties te sluiten, dan alle 
sportaccommodaties weer open te stellen, zoals nu het geval is. Dit vergt enorm veel overleg en 
regelwerk, vastgelegd in protocollen. Hij benoemt als voorbeeld, dat het onwerkelijk is om nu in 
een zwembad rond te lopen. Logistiek is het een complexe organisatie. 
Voor topsport en evenementen ziet het er voorlopig niet goed uit. Topsport is wel opengesteld, 
maar onder strenge voorwaarden. Voor evenementen is het nog onzeker wat er in de (nabije) 
toekomst nog mogelijk is.  
 
Er is door het Rijk een bijdrage toegezegd om clubs in NL te ondersteunen in de compensatie van 
de huur in de eerste maanden. Over deze bijdrage is nog overleg met het ministerie van VWS; er 
is namelijk nog geen regeling opgesteld. Hierdoor is het onduidelijk wat dit voor Den Haag en voor 
Haagse clubs betekent. Welke organisaties kunnen er wel óf juist geen aanspraak op maken. 
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John vraagt of er uitsluitsel wordt verwacht als hierover op gemeentelijk niveau met het ministerie 
van VWS overleg komt. Peter geeft aan dat dit nog niet op hele korte termijn duidelijk zal zijn; er is 
geen procedure beschikbaar. 
 
Ron stelt de vraag aan Peter hoe het staat met de clubs die ook Buurthuis van de Toekomst zijn 
en de activiteiten met andere partners vanuit het clubhuis organiseren, zoals taallessen of 
fysiotherapie. Ligt het in de lijn de verwachting dat deze activiteiten op korte termijn wel weer 
mogen opstarten?  
Peter geeft aan dat hij begrijpt dat er behoefte is aan duidelijkheid, maar dat dit ook samenhangt 
met de veiligheid op een sportpark. Meer activiteiten vergt inzet van meer toezichthouders. Bij 
meer activiteiten op een sportclub, is de verwachting ook dat er meer kinderen op af komen, nu de 
scholen nog deels gesloten zijn. En dat is juist nu niet de bedoeling. Om een situatie beheersbaar 
te houden, wordt specifiek gekozen om een selectie te maken. Peter geeft aan dat het personeel 
uit sportaccommodaties en zwembaden ingezet is ter ondersteuning van sportclubs, maar nu deze 
accommodaties ook weer open mogen, het personeel weer teruggaat de zwembaden in. Dat leidt 
tot minder beschikbare capaciteit voor de sportparken. 
 
Ron merkt op dat het lastig is dat de taskforce niet oplevert waarvoor het bedoeld is. Peter 
reageert dat het zeker ook wel waardevol is, maar dat er ook andere vormen van overleg 
toegevoegd kunnen worden. Zo wordt nu op korte termijn met een kleinere groep clubbestuurders 
specifiek over één thema doorgesproken. 
Catharina vraagt zich af of het sluiten van de zwembaden gevolgen heeft voor de wachtlijsten voor 
de zwemlessen. Peter geeft aan dat dit ongetwijfeld gevolgen heeft voor de wachttijd, maar daar 
ligt nu niet de prioriteit. 
 
4b. Nazending: Voorstellen ondersteuning sport bij verdere versoepeling van corona-
maatregelen 
 
De gemeente Den Haag heeft enkele ondersteuningsvoorstellen bedacht om de her/opstart van de 
georganiseerde sport te ondersteunen. De leden zijn gevraagd hier hun kijk op te geven of deze 
reëel, wenselijk en toepasbaar zijn.  
 
A. Georganiseerde sport.  
Een subsidie gericht op de herstart van de sport bij een vereniging. Diverse leden geven aan dat 

deze subsidie makkelijk toegekend kan worden aan clubs op basis van protocollen en plan van 

aanpak om binnen de gestelde corona-maatregelen het sportpark te openen. Het is een 

waardering voor de inzet van de clubs. Elke euro is immers welkom bij de clubs; zeker in deze 

tijden. Wellicht een staffel toepassen voor grote en kleine sportverenigingen. 

Via de inbreng van John in de taskforce, is de optie om de waarderingssubsidie beschikbaar te 

stellen aan de reeds opgestarte verenigingen al bij de gemeente bekend. Peter laat weten dat de 

gemeente enthousiast is over dit idee. Hij bevestigt dat deze waardering zal worden toegekend 

aan clubs als dank voor de opstart en als stimulans om extra acties te organiseren om ook niet-

leden te laten sporten. 

Pjer merkt op dat er aandacht moet blijven voor kleine en grote verenigingen. Grotere verenigingen 

zijn makkelijker in staat om vrijwilligers op de been te krijgen; dit is lastiger voor kleinere clubs. 

Mogelijk dat de gemeente kan ondersteunen in het opzetten van een pool met vrijwilligers die 

rouleren bij clubs in het ondersteunen van de sportactiviteiten of om een samenwerking van clubs 

mogelijk te maken gezamenlijk op te trekken in het organiseren en aanbieden van een 

zomerprogramma.  

B. Sportstimulering 
Betreft voorstellen om met behulp van jeugdsportcoördinatoren en buurtsportcoaches groepen in 

beweging te krijgen die niet vanzelfsprekend lid zijn van een vereniging. 

Lisette merkt op dat zij in de voorstellen de doelgroep ouderen nog mist. Er zijn mogelijkheden om 

hen te bereiken via filmpjes, die niet alleen via buurthuizen beschikbaar worden gesteld, maar ook 



6 

 

via de zorginstellingen. Juist voor ouderen is het van belang, in deze tijd, bewust te worden om 

voldoende te (blijven) bewegen. Ron stelt voor om buurtsportcoaches in te zetten om ouderen te 

bereiken; meer dan nu gebeurt via de balkonsessies. 

Catharina merkt op dat  zij in de voorstellen ook aandacht wil vragen voor de kwetsbare mensen 

en mensen met een beperking. Juist deze groepen zijn door de corona-maatregelen, geïsoleerd.  

Zowel vanuit beweeg- als sociaal perspectief is het van belang deze groepen te betrekken. 

Ron stelt  voor om de streetsportcoaches die nu op pleintjes sport aanbieden, ook te betrekken bij 

sportstimulering op de sportparken. Hierdoor is het bereik van deze inzet nóg groter. 

Wimar oppert om een zomerprogramma te laten organiseren door sportverenigingen om kinderen 

in de zomervakantie ook in beweging te krijgen en te houden. Bovendien zijn de sportparken 

beschikbaar om deze activiteiten te organiseren. Peter merkt op dat het gebruik van sportparken 

aan de clubs is; zij zijn de huurders. 

Ron geeft aan dat jeugd zelf ook veel initiatief neemt om met elkaar te willen sporten. Hij wil de 

gemeente vragen om ook de ongeorganiseerde sport de ruimte te geven. De vraag is op welke 

plek dit mogelijk is.  

Peter van Veen reageert dat juist met ongeorganiseerde sport het vraagstuk complex wordt, omdat 

de situatie dan niet controleerbaar is en daarmee niet corona-proof. Dat kan en mag de gemeente 

niet faciliteren in deze fase. Ron oppert dat mogelijk het inzetten van mensen zonder baan 

bespreekbaar is om zo het toezicht bij sportparken te faciliteren.  

Pjer vult aan dat communicatie richting alle partijen belangrijk is. Complimenten voor de website 

van de gemeente, want deze is overzichtelijk voor sportverenigingen.  

Pjer merkt op dat het wellicht ook goed is om na te denken wat je wilt doen als het weer niet meer 

zomers is. Wat zijn dan de mogelijkheden? En is dat haalbaar? Mogelijk dat de taskforce of de 

Adviesraad voor Sport hiervoor ideeën kan aanreiken? 

Peter reageert dat dit wel lastig is, omdat de binnensporthallen vooralsnog dicht zijn. Alternatieven 

zijn niet direct beschikbaar. 

De voorzitter vraagt aan gemeentelijk projectleider Esther Arons of zij met deze opmerkingen 
voldoende inbreng heeft om de voorstellen verder uit te werken. Esther geeft aan dat zij hiermee 
goed uit de voeten kan en bedankt de leden voor hun inbreng. 
 
5. Voorstel invulling toekomstige vacature(s) Adviesraad voor Sport 
Niet aan de orde gekomen. 
 
6. Rondvraag  
Er zijn geen vragen. 
 
7. Sluiting 
Omwille van de sluiting van Sportcampus Zuiderpark rondt de voorzitter de vergadering om 21.00 

uur af. Hij bedankt alle leden voor hun digitale aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering; in 

het bijzonder Peter van Veen, Jan-Willem Meppelink en Esther Arons van de gemeente Den Haag.  


