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Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad voor Sport van 26 juni 2019 

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

van den Heuvel, Liliane Mandema, Kees Mol, Anja Overhoff, Soraya Samuels, Job 
Schenau, Pjer Wijsman, Carola Uilenhoed, Jafar Zareei en Wendy van der Meijs 
(secretaris). 

Verhinderd: Ellen Bekkering, Rob van Bokhoven, Hanneke van der Marel (gemeente), Anneke van 
Zanen-Nieberg,  

 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent rond 19.35 uur de vergadering en verwelkomt de leden. Speciale dank wordt 
toegezegd aan voetbalvereniging GSC ESDO, waar wij deze vergadering te gast zijn. Namens de 
vereniging zijn (interim) bestuursleden Hassan Amhayi (voorzitter en jeugdsportcoördinator), 
Lhoussine Bensaga (?), Khalid Faloun en Mohammed Faloun aanwezig.  
 
2 Introductie GSC ESDO 
Hassan stelt zich voor en geeft een inleiding op de geschiedenis van de club. ESDO is in 1995 
gefuseerd met voetbalvereniging GSC. Net als veel andere voetbalclubs waren er destijds te weinig 
leden en te weinig financiële middelen, waardoor verenigingen genoodzaakt waren om te fuseren. 
Het complex was toen nog gelegen aan de Erasmusweg, nabij het Wateringse Veld. In verband met 
de nieuwbouwplannen van de gemeente Den Haag in dat gebied, is de club – op verzoek van de 
gemeente – verplaatst. De gemeente zocht voor de Haagse club een passende locatie. Het bestuur 
van GSC ESDO had reeds de wens uitgesproken om in Den Haag Zuidwest een complex te gaan 
betrekken. Van de gemeente Den Haag kreeg de club het aanbod om haar intrek te nemen op het 
voormalige complex van BMT op sportpark Escamp I aan de Hengelolaan. Op dit oude terrein van 
BMT zou een geheel nieuw clubgebouw en kleedkamers gerealiseerd worden. 
 
De verhuizing is in 2007 gerealiseerd. Dat was de start van een ‘nomaden’ bestaan, omdat GSC 
ESDO tijdelijk ging inwonen bij andere clubs (waaronder bij Wanica Star). Ondertussen werden de 
voorbereidingen getroffen om een eigen nieuwe kantine en kleedkamers te realiseren. Om de periode 
te overbruggen besloot GSC ESDO een tijdelijke ledenstop in te stellen. De club had namelijk te 
weinig ruimte op het tijdelijke complex.  
 
Met de gemeente werd afgesproken dat GSC ESDO de nieuwbouw zelf zou doen. Dan zou de bouw 
goedkoper uitvallen. Dat traject liep echter uit op een teleurstelling. Door een faillissement van het 
bouwbedrijf kwam het bouwproces stil te vallen. In de periode van een (juridisch) slepend 
bouwconflict en het onderzoek om de nieuwbouw voor te zetten heeft de gemeente gezocht naar een 
alternatief onderkomen voor alle teams van GSC ESDO. De club werd in 2016 de optie geboden om 
gebruik te maken van de voormalige accommodatie van Hsv Escamp aan de Hengelolaan.  
 
De hele ontwikkeling heeft de club geen goed gedaan. Door het nomaden bestaan (van 9 jaar) heeft 
de vereniging alleen de contributie als inkomsten gegenereerd; de lasten zijn hetzelfde gebleven. Ook 
de gedane investering in het beoogde nieuw te bouwen clubhuis is vervallen door het faillissement 
van de ondernemer. Het eigen vermogen wat de club had is dus verloren gegaan. Nu is er een 
situatie ontstaan van een bestaande accommodatie waar de club huur voor moet betalen. Dit heeft de 
vereniging in financiële moeilijkheden gebracht. Zowel op organisatorisch vlak als financieel zijn er 
een hoop ontwikkelingen geweest, met als gevolg dat er nog maar drie bestuursleden over waren. Er 
is in oktober 2018 een interim bestuur ingestapt om de voorbereiding voor het seizoen 2019-2020 te 
regelen. Op 27 juni jl. vond een Algemene Leden Vergadering plaats om een nieuw bestuur met 9 
leden aan te stellen.  

Agendapunt 4-B  

Bijlage 4-b 
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De club telt 350 leden, waarvan 8 senioren elftallen en 29 jeugd elftallen. Er is meidenvoetbal, maar 
de animo is niet groot. De vereniging is bewust bezig met thema’s als Positief Coachen, Haagse 
Norm (hoe gaan we met elkaar om), ouders verleiden om betrokken en actief te zijn voor de 
verenigingen. 
 
De club beschikt over drie velden, waarvan twee grasvelden. John (voorzitter) vraagt of de vereniging 
bewust kiest voor gras. Het bestuur laat weten dat het wel kunstgras wenst en dit ook bij de 
gemeente heeft aangegeven, maar deze heeft dit tot dusver nog niet toegekend. Nu kampt de 
vereniging vaak (helft van het jaar) met uitval van één veld, want door de slechte kwaliteit is dit vaak 
niet bespeelbaar. Op veld 3, waar het gras wel goed blijft, is geen verlichting waardoor in de 
winterperiode maar kort kan worden getraind. De veldverlichting, die de club zelf heeft gefinancierd,  
is vooruitlopend op de nieuwbouw, geplaatst bij de velden van BMT in de veronderstelling dat de 
vereniging zich daar zou vestigen.  
 
Het bestuur zou graag het clubgebouw aanpassen aan de eigen clubkleuren en een andere inrichting 
c.q. indeling.  Tot dusver lopen de gesprekken hierover met  de gemeente stroef. Het bestuur geeft 
aan dat zij inmiddels radeloos zijn als het gaat om steun vanuit de gemeente. Zij voelen zich niet 
(goed) gehoord. De gemeente trekt zich terug als het gaat om steun.  
 
De vereniging heeft nog altijd rode cijfers, waardoor het ook lastig maakt om extra activiteiten op te 
zetten. De kostenposten van de club zijn de huur en energierekening. Veel tijd van het bestuur is 
gaan zitten in het op orde krijgen van de financiën en zaken uit het verleden. Zo hebben zij vorig jaar 
een juridisch conflict via de rechter moeten bevechten om een autorijschool die gevestigd was in het 
clubgebouw uit te laten plaatsen. Die afspraken waren gemaakt door de voormalig pandbewoner HSV 
Escamp. Ook de afwikkeling van het faillissement van de aannemer (om een eigen clubgebouw te 
bouwen) heeft de club geen goed gedaan. Daar bovenop komt dat de club interne zaken heeft gehad 
die veel energie hebben gekost van het bestuur.  
 
Wel zijn er nieuwe initiatieven gestart om op een andere manier bezuinigingen te realiseren. Zo wordt 
op korte termijn de club gescand door de KNVB om te bepalen hoe er op duurzaamheid 
verbeteringen zijn door te voeren. Ook is het bestuur trots dat het sportpark een alcohol- en rookvrij 
sportpark is.  
 
De vereniging heeft leden die actief zijn, maar de ervaring is ook dat ouders van jeugdleden niet 
bekend zijn met het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Het bestuur zou meer gekwalificeerde 
vrijwilligers willen hebben om beter te kunnen aansluiten bij leden. Door de ligging in een kansarme 
wijk (Escamp) heeft de vereniging veel contact met de politie, de welzijnsorganisatie en scholen. Er 
komt veel opvoedwerk aan te pas. Het bestuur ervaart dat de club daar ook op wordt afgerekend. 
Soms lopen zaken uit de hand, maar het bestuur kan niet alle situaties voor zijn. De verharding in de 
maatschappij wordt ook ervaren langs de lijn; er is weinig tolerantie. 
De club zou meer ondersteuning willen hebben van de gemeente hoe om te gaan met ‘lastige’ leden 
en de  ligging van de club. Hierdoor heeft de vereniging heeft veel potentie, want het ‘vangt’ ook de 
jongens op die balanceren op het randje van het criminele circuit. Sport is geen wondermiddel, en de 
KNVB steunt de clubs niet die deze rol oppakken. Soms moet het bestuur ook een grens stellen en 
leden weren die een ‘bedreiging’ zijn. Hoewel er ook voorbeelden zijn waarbij jongens via de 
vereniging wel op het goede pad zijn terechtgekomen. Het zijn wel dilemma’s waar een bestuur van 
GSC ESDO mee te maken krijgt.  
 
Enkele leden van de adviesraad stellen vragen over de steun van de gemeente en de wensen van de 
club. Afgesproken wordt dat de adviesraad navraagt op welke manier kan worden gerealiseerd dat er 
één aanspreekpunt komt voor de club binnen de gemeente die aan de slag gaat met de vragen van 
GSC ESDO. 
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De voorzitter bedankt de vier bestuursleden en wenst hen veel sterkte met het voorbereiden van het 
nieuwe voetbalseizoen en het besturen van de vereniging.  
 
3a.  Mededelingen 
Wendy meldt dat er naast Ellen, verhinderingen zijn van Anneke en Hanneke. Van Rob is geen 
afmelding ontvangen.  
 
3b. Verslag adviesraadvergadering 14 mei 2019 
De voorzitter neemt het verslag door.  
Kees merkt op dat naar aanleiding van het Haags Sport Akkoord, zijn ervaring is dat de digitale 
toetsing van de stellingen, niet goed werkt. John merkt op dat hij dezelfde ervaring heeft. Hiervan is al 
melding gemaakt aan de gemeente. 
Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
3c. Overzicht en Samenvatting Toegezonden Stukken 
De voorzitter neemt aan de hand van het overzicht de toegezonden stukken door van de periode april 
tot en met juni 2019. Er zijn vragen met betrekking tot: 
 
Artikel 2 – Raadsvragen over het adviesrapport Ruimte voor Sport. Wimar vraagt of deze vragen 
al beantwoord zijn. De secretaris laat weten dat deze vragen nog niet beantwoord zijn.  

 
Artikel 8 - Beantwoording raadsvragen ‘ooievaarspas en sportverenigingen’. John vult aan dat 
er nog altijd veel reuring is rondom de ooievaarspas, met name door signalen van verenigingen. Het 
is goed als het de aandacht van de adviesraad blijft behouden.  
 
3d. Voortgangslijst DB 
Aan de hand van de voortgangslijst, geeft de secretaris aanvullingen op de volgende punten. 
 
Omgevingsplan Binckhorst.  De secretaris heeft vernomen dat de voorbereidingen zijn gevorderd 

om de voorzieningenkaart met o.a. sport op korte termijn in het college van B&W te laten vaststellen. 

Ondanks de toezegging dat de Sportadviesraad zou worden betrokken, is dit op heden niet gebeurd. 

De Sportadviesraad heeft ook geen uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst hieromtrent van mei 

jl.  Voorgesteld wordt om via Richard de Mos aandacht te vragen voor de voorzieningenkaart. Het DB 

pakt dit verder op. 

Netwerkbijeenkomst.  John blikt nog kort terug op de netwerkbijeenkomst een week geleden. Hij 

vraagt de leden wat hun ervaring was en of er nog aandachtspunten zijn voor volgend jaar. De 

algemene reactie is dat het een mooie locatie was met een grote opkomst. Ook SAIL als evenement 

was van toegevoegde waarde. Theo Bollerman was een leuke aanvulling in het programma. Ook 

diens relaties c.q. genodigden waren een passende aanvulling op het sportnetwerk. De rondleiding 

langs de SAIL boten gaf ruimte om te netwerken.  

Stichting Turnhal Loosduinen. John vult aan dat hij heeft begrepen dat er wordt gewerkt aan een 

oplossing.  

 

4. Reactie op Haags Sport Akkoord 

John introduceert het sportakkoord. Hij licht toe dat de Sportadviesraad is gevraagd om mee te kijken 

met het concept en een reactie op korte termijn te geven. Er moest dus snel worden gereageerd en 

onder embargo. Dit heeft ertoe geleid dat het Dagelijks Bestuur ervoor heeft gekozen om alleen als 

bestuur te reageren en het stuk niet verder te verspreiden. In het vervolg zullen wel alle leden worden 

betrokken bij een dergelijk verzoek. Het is echter voor het eerst dat de Sportadviesraad in een traject 
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vóóraf gevraagd wordt om mee te denken.  

De leden geven aan begrip te hebben en kunnen zich vinden in deze aanpak.  

 
5. Bespreken werkbezoek Commissie Samenleving 
Er ligt een voorstel voor het programma op 11 september. John vraagt of er nog aanvullende 
suggesties zijn. 
Liliane vult aan dat het misschien een goed moment is om problemen aan te kaarten zoals hoe om te 
gaan met zwakkere verenigingen. Pjer reageert dat het voor de commissie zinvol is om op grote 
thema’s de discussie te voeren, zoals het college-akkoord, integrale benadering vraagstukken en het 
toelichten van de activiteiten en ontstaansgeschiedenis van de Sportadviesraad. Hierin ook aandacht 
te vragen voor de successen van de adviesraad (parkeerbeleid). 
Anja stelt voor om ook de fractievoorzitters uit te nodigen voor deze bijeenkomst. 
De secretaris past het programma aan; begin september wordt de agenda toegestuurd. 
 
6. Vervulling vacatures 
De leden worden gevraagd in te stemmen met de twee kandidaten die door het  bestuur worden 
voorgedragen. De leden steunen het voorstel. 
John licht toe dat er voor een 3e vacature nog geen passende kandidaat is gevonden. Het bestuur is 
op zoek naar iemand met een diverse culturele achtergrond of ervaring in de sportsponsoring. 
Catharina reageert dat de strand- en zeesporten nog wat onderbelicht zijn binnen de adviesraad. Zij 
stelt voor om Thierry Schmitter (voormalig olympisch zeiler) of Rick van Oosterhout (beachstadion) 
voor te dragen als potentiële kandidaten.  
John geeft aan dat het bestuur deze suggesties noteert en bespreekt in het eerstvolgende overleg. 
Ook de wethouder wordt benaderd om mee te denken. Het traject voor het vervullen van de 3e 
vacature wordt gecontinueerd.  
 
7. Vaststellen vergaderdata 2e helft 2019 
Er ligt een voorstel voor de vergaderdata in de periode september tot en met december. Er komt een 
kleine aanpassing in de vergaderavond in december (12 december ipv 11 december). 
Catharina geeft aan dat zij op 18 september is verhinderd.  
De leden stellen de aangepaste data vast.  
 
8. Rondvraag 
In de rondvraag komen de volgende vragen en opmerkingen aan de orde: 
 
Wendy: licht toe dat er tijdens de netwerkbijeenkomst het boek ‘Den Haag Sportstad; al eeuwen 

onverslaanbaar, deel II’ is gepresenteerd. Alle leden krijgen een boek uitgereikt.  

Lililane:  laat weten dat zij druk is met de voorbereidingen voor het NK Atletiek. Dat vindt plaats op 27 

juli. Het programma is ingekort tot 2,5 dag. Er doen 500 deelnemers mee. De opening  vindt 

plaats op ’t Plein met het onderdeel verspringen. Het volledige programma is te zien op 

atletiek.nl.  De leden van de adviesraad ontvangen nog een uitnodiging.  

Anja:  bedankt de leden voor de aanwezigheid bij SONS. Er was een geweldige ambiance en een 

feestelijke opening in de Sportcampus. Voorafgaand waren 9 wethouders uit omliggende 

gemeente samengekomen om gezamenlijk afspraken te maken over inclusiviteit voor 

mensen met een beperking. Financieel gaat het evenement ook de goede kant op. Er is nog 

een klein tekort maar Anja verwacht dat zij daar nog sponsoren voor kan vinden.  

Wimar:  bedankt de leden voor de bloemen die hij ontving na de geboorte van zijn dochter Lize. 

 

7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 21.56 uur de vergadering. 


