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Verslag van de vergadering Adviesraad voor Sport van 1 juli 2020  

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

Troy Douglas, 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. 

Verhinderd: Karen Bosch; Lisette van den Heuvel 
 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.35 de vergadering.  
John heet iedereen van harte welkom nu wij voor het eerst weer, sinds het uitbreken van het covid-
virus, 'live' met elkaar mogen vergaderen.  
John staat stil bij het overlijden van ons gewaardeerde medelid Liliane Mandema. Hij blikt terug op 
Liliane’s leven als topsportster en fysiotherapeute. En op haar bevlogenheid, haar betrokkenheid 
bij de sport in de stad, haar organisatietalent bij het NK Atletiek en haar constructieve bijdrage in 
adviezen van onze raad. De speech van John sluit af met een moment van stilte en herdenking.  
 
2. Introductie buurtsportvereniging De Mussen 
Te gast zijn Tinus Jongert, Mieke Kuipers - van der Salm en Marie-Pauline Luger van 
buurtcentrum en –vereniging De Mussen / WOW Leefstijlcentrum.  
 
De heer Jongert (Tinus) start met een introductie op het aanbod van WOW Leefstijlcentrum, dat 
sinds 1 januari jl. onder het buurtcentrum valt. Het WOW Centrum is een leefstijlcentrum in de 
Schilderswijk en richt zich op mensen die niet genoeg bewegen, mensen die willen bewegen en op 
mensen die hun leefstijl willen verbeteren. 
Jongert licht dat sport veel waardes kent en aan veel disciplines - waaronder welzijn, onderwijs, 
gezondheidszorg, jeugd en ruimtelijke ordening - raakt. Hierdoor is sport uitermate geschikt om in 
te zetten als middel. Volgens Jongert worden de mogelijkheden hiertoe nog onvoldoende benut. 
Het WOW Leefstijlcentrum is in 2012 opgericht. Het centrum benadert bewoners waarvoor 
bewegen niet vanzelfsprekend is. Deze doelgroep kenmerkt zich door overgewicht, grote groep 
ouderen en chronisch zieken, veelal met een lage sociaal economische status. Bij deze groep is 
de grootste winst te behalen is. 
 
Door de vestiging van WOW in hetzelfde pand als het Buurthuis, is er op een natuurlijke manier 
inloop, waardoor de doelgroep makkelijk te bereiken is.  
 
Bij WOW ervaren ze knelpunten in het sportaanbod. Deelnemers zijn niet bekend met sport, noch 
met het leven rond sport, zoals vrijwilligerswerk, competities buiten de wijk, bestuurstaken. 
Daarnaast ervaren ze bij WOW dat sport in de Schilderswijk in veel domeinen (gezondheidszorg, 
integratie, welzijn) veelal wordt ingezet als middel. Hierdoor dreigt concurrentie te ontstaan in het 
aanbod van sport. Een voorbeeld: in de wijk worden 5 voetbalwedstrijdjes georganiseerd door 5 
verschillende aanbieders. Veel fondsen of tijdelijke subsidies zijn beschikbaar voor kleine sport 
initiatieven. Deze initiatieven leiden ertoe dat leden bij de buurtsportvereniging wegtrekken. 
Als de coördinatie ontbreekt, is structureel sportbeoefening opbouwen en aanbieden lastig. Het 
aanbod raakt versnipperd over de wijk. Dit maakt structureel georganiseerd sporten lastig.  
 
Mieke Kuipers introduceert zich als hoofd jeugdwerk bij Buurtcentrum de Mussen. Om een goed 
beeld te vormen van de locatie, start zij haar presentatie met een korte toelichting over de 
Schilderswijk. Zo telt de wijk 33.000 inwoners van 120 nationaliteiten, waarvan 92% met 
migratieachtergrond. Een groot percentage van de inwoners is werkloos (40%) en heeft een 
inkomen beneden het minimum loon (65%). 
Qua gezondheid, laat de Schilderswijk het volgende beeld zien: 

 66% heeft overgewicht waarvan 21% obesitas  

 33% van de kinderen heeft overgewicht, waarvan 10% obesitas  
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 Sportdeelname kinderen 6-17 jaar: heel Den Haag 92%, in Schilderswijk 63% 

 67% van de inwoners voelt zich eenzaam 

 69% van de bewoners hebben een verhoogde kans op angst en depressie 

 30% voelt zich sociaal uitgesloten 

 In de Schilderswijk wordt 1/3 meer zorgkosten gedeclareerd dan gemiddeld 

 74% chronisch ziek 
 
Via stapsgewijze aanpak werkt het buurtcentrum aan het bereiken en bewegen van inwoners.  
Mieke licht toe dat de huidige situatie op sportgebied in de Schilderswijk er als volgt uitziet: 

 Weinig sportaanbod  

 Geen traditionele sportverenigingen met accommodaties en speelvelden 

 Weinig groen in de wijk 

 Ontbreken van een verenigingscultuur bij buurtbewoners 

 Weinig bewustzijn over het belang van een gezonde leefstijl 

 Opvoedklimaat in de wijk; een hobby of sport wordt weinig gestimuleerd 

 Armoede in de wijk 

 Geen verbinding tussen de wijk en de rest van Den Haag (gesegregeerde stad) 

 Gescheiden werelden van mannen en vrouwen binnen de Islamitische cultuur 
 

Via participatie in de maatschappij werkt het buurtcentrum naar het in beweging krijgen van 

buurtbewoners. Dat is geen vanzelfsprekendheid.  

Marie-Pauline Luger vervolgt de presentatie. Zij is manager van buurtsportvereniging (BSV) De 

Mussen. De buurtsportvereniging is in 2015 opgestart en heeft tot doel om de positieve 

gezondheid van bewoners in de Schilderswijk te bevorderen. De vereniging heeft een actieve 

bloeiende sportvereniging met 504 leden, waarvan 300 jeugdleden. Hiervan is een merendeel 

ooievaarspashouder. 

Marie-Pauline Luger licht toe dat er nog nauwelijks traditionele sportverenigingen zijn in de wijk. 

De georganiseerde sport is in de loop van de tijd verdwenen als gevolg van financiële problemen 

bij de clubs (leden kunnen lidmaatschap niet betalen), verschillende culturen met andere kijk op 

sportorganisaties, vrijwilligerswerk en de beperkte beschikbaarheid van sportaccommodaties 

(geen velden, dure sporthallen).  

Luger pleit voor een andere type sportaanbod in de Schilderswijk. Om inwoners te bereiken is een 
arbeidsintensief traject nodig. Daarbij is de begeleiding gericht op bewegen in plaats van sporten. 
De BSV heeft een anders georganiseerd sport- en beweegaanbod ontwikkeld en heeft hierdoor:   

• Toegang tot wijkbewoners 
• Samenwerking met andere organisaties en andere instellingen in de wijk 

(gezondheidscentra, scholen, welzijnsinstelling, etc.) 
• Breed en vraaggericht aanbod 
• In de wijk, dichtbij huis, in de leefwereld van wijkbewoners 
• Vanuit het vertrouwde/veilige buurtcentrum 
• Gescheiden aanbod voor mannen en vrouwen 
• Lage eigen bijdrage 
 
De vereniging test nieuwe type sporten, zoals freestyle running, zumba, 3x3 basketbal. Bij 

voldoende animo, wordt de sport structureel toegevoegd aan het aanbod van de 

buurtsportvereniging.  

Marie Pauline zou graag zien om alle sportaanbod in de wijk te bundelen, waardoor er massa 

ontstaat. Door meer coördinatie in de wijk te organiseren, kunnen meer ‘leden’ worden 

aangetrokken en begeleid naar een sportieve gezondheid. 
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Anders georganiseerd sporten is de realiteit in de Schilderswijk. Dit kan, door de diversiteit van de 

bewoners, de aanpak, de schaarste aan sportvelden, ook bijna niet anders. Een traditionele 

vereniging is niet levensvatbaar. Vanuit haar jarenlange ervaringen in sportaanbod in de 

Schilderswijk, geeft zij de volgende aanbevelingen: 

• Centrale organisatie van sportaanbod in de wijk 
• Ondersteunen van bestaande structuren 
• Beschikbaar stellen van een accommodatie-budget (ivm de relatief dure sporthallen) 
• Subsidie voor kader/verenigingsmanager (agv ontbreken voldoende vrijwilligers) 
• Overkoepelende financiering voor positieve gezondheid in achterstandswijken  
• Meer afstemming tussen de verschillende domeinen bij de gemeente 
• Gratis lidmaatschap van de BSV (ook voor huishoudens net boven de Ooievaarspasgrens) 

zodoende leden te bereiken en te enthousiasmeren. 
 
De leden reageren op de presentatie en stellen de volgende vragen: 

- Catharina vraagt of er ook wordt samengewerkt, bijvoorbeeld met Stichting Jeugdwerk. 
Mieke reageert positief, maar geeft ook aan dat deze organisatie vooral in een ander deel 
van de wijk actief is. 

- Troy vraagt hoe hij de BSV kan helpen? Vanuit zijn rol als coach bij Sparta wil hij graag een 
bijdrage leveren om kinderen te enthousiasmeren voor atletiek. Na de vergadering worden 
hierover gegevens uitgewisseld. 

- Pjer benadrukt nogmaals een eerder genoemd voorstel van de sportadviesraad om vervoer 
in te zetten om kinderen en scholen naar sportlocaties te brengen. Ook benoemt Pjer dat in 
de discussie rond ‘ontschotting’ het aan de sport is om naar voren te stappen om de 
coördinatie op dat vlak op te eisen, om zo structurele sportbeoefening te realiseren. 

- Peter van Veen (gemeente) reageert dat de discussie, over verschillende domeinen die 
sport aanbieden, al lang en vaak wordt gevoerd, ook op landelijk niveau. Hij wil wel 
navragen hoe dit in de Schilderswijk is ontstaan en of de afdeling sport ermee bekend is. 

- Ron ziet veel herkenning in de casus van de buurtsportvereniging. Ook als voorzitter van 
sportvereniging Laak ervaart hij de knelpunten, waardoor een  ‘verenigingsmodel’ niet 
langer houdbaar is. Er is veel concurrentie in het sportaanbod vanuit welzijn. Clubs in 
wijken met veel nationaliteiten, is het bijna niet mogelijk om een vereniging te organiseren. 
Ron ziet wel kansen om bepaalde zaken te professionaliseren, ondersteunend aan de 
vereniging, met een shared service team gericht op financiën, inkoop, etc..  

- Subsidies zijn niet gecoördineerd, waardoor je een enorme versnippering krijgt. Met één 
gezamenlijk beleid voorkom je dat je elk domein op een eigen thema opereert. 
 
De voorzitter bedankt de gastsprekers voor hun tijd en bijdrage. De vergadering wordt kort 
geschorst. 

 
3d. Toelichting Peter van Veen (gemeente Den Haag) op de huidige situatie voor de sport 
De voorzitter heropent de vergadering en vraagt Peter de actualiteiten bij sport toe te lichten. John 
licht toe dat de Adviesraad voor Sport benieuwd is naar de stand van zaken omtrent de 
compensatie van huur tijdens de corona-periode; iets waar de adviesraad nog altijd een groot 
voorstander voor is. 
 
Peter licht toe dat er door het Rijk een bijdrage is toegezegd om clubs in NL te ondersteunen in de 
compensatie van de huur in de eerste maanden. Over deze bijdrage is nog geen helderheid. Dit 
voorstel dat door de minister in april is gepresenteerd, blijkt in de praktijk nog te moeten worden 
uitgewerkt. Er is nog geen regeling opgesteld. Zo is het nog niet duidelijk welke organisaties 
(sportverenigingen, stichting, bvo’s) er wel óf juist geen aanspraak op kunnen maken. Hierover 
wordt door de gemeentes, waaronder Den Haag, met het ministerie van VWS gesproken. Dit leidt 
ertoe dat het nog onduidelijk is wat dit voor Den Haag en voor Haagse clubs betekent.  
Peter geeft aan dit op zijn vroegst in het najaar duidelijk is. Hij vult aan dat er in Rotterdam en 
Amsterdam fondsen zijn ingericht om de rijksregeling aan te vullen. Den Haag heeft minder 
financiële reserves, waardoor een dergelijke fonds niet haalbaar lijkt.  
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Peter vult verder aan dat in onze stad vooral de zwemverenigingen het financieel lastig hebben. Er 
zijn (nog) geen andere sportclubs bekend die in financiële problemen verkeren. 
 
Peter benoemt achtereenvolgens de stand van zaken rondom de regeling voor 
combinatiefunctionarissen, de presentatie van het Haags Sportakkoord, Europese Sporthoofdstad 
2022 en de waarderingssubsidie voor clubs om sportbeoefening in corona-tijd mogelijk te maken. 
 
John reageert dat de AvS deze week een felicitatiebrief verstuurd aan de nieuwe burgemeester 
met daarin suggesties voor de titel Europese Sporthoofdstad. 
 
Jan-Willem Meppelink vult aan dat de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek binnenkort wordt 
gepubliceerd met de gemiddelde sport- en beweegcijfers van de Haagse bewoners. Ook komt er 
een onderzoek naar de effecten van sportstimuleringsbeleid. Hierover worden gesprekken gevoerd 
met de haagse hogeschool, die het onderzoek mogelijk zal uitvoeren.  
 
De gemeente heeft een taskforce met 13 clubs ingesteld om contact te houden met het “veld”. Er 
wordt geen vervolg gegeven aan de twee digitale bijeenkomsten met vertegenwoordigers van deze 
sportclubs. Wel is met een aantal bestuurders in een kleiner comité doorgesproken over specifieke 
vraagstukken, waaronder de rol van de vereniging in de komende zomerperiode.  
 
De voorzitter bedankt Jan-Willem en Peter voor hun aanwezigheid.  
 
3a. Mededelingen 
De voorzitter meldt verhindering van Karen, vanwege feestelijke verplichtingen. Lisette is 
verhinderd als gevolg van werkverplichtingen. 
 
3b. Verslag adviesraadvergadering 19 mei jl. 
De voorzitter neemt het verslag door per pagina. Er zijn geen opmerkingen.  
Het verslag van 19 mei wordt vastgesteld.  
 
3c. Voortgangslijst DB 
Omwille van de tijd, komt de voortgangslijst niet aan de orde 
 
4. Voorstel invulling toekomstige vacature(s) Adviesraad voor Sport 
John licht toe dat de invulling van de vacatures een terugkerend thema is op de agenda. Na 
diverse verzoeken, hebben verschillende leden kandidaten uit de sportwereld aangedragen. Op 
basis van de huidige samenstelling en de expertise die ontbreekt - na vertrek van Pjer, Liliane en 
Jafar -  én de wens van de sportadviesraad om meer pro-actief, transparant en college-breed te 
adviseren, heeft het bestuur een selectie gemaakt van 5 leden. De leden worden gevraagd een 
voorkeur aan te geven van 3 personen. De  3 kandidaten met de meeste stemmen worden 
oriënterend gesprekken gevoerd.  
 
Rob merkt op dat de invulling van de vacatures afhankelijk is van de missie en visie van de 
Adviesraad voor sport. Rob is van mening dat deze richting van belang is alvorens daar invulling 
aan te geven. John begrijpt deze aanpak. Daarentegen vult hij aan dat het verzoek om mee te 
denken meerdere keren is voorgelegd. Er is nadrukkelijk gekeken naar de achtergrond van de 
kandidaten en de koers van de Adviesraad om breder, pro-actief en transparant te werken. Het 
bestuur is van mening dat de top-5 kandidaten hier goed bij aansluiten. 
 
Pjer benadrukt dat in 2022 en 2023 er 7 nieuwe leden moeten worden opgevolgd. Het is goed om 
dan na te denken over hoe je deze kandidaten wilt werven.  
Wimar schetst de optie om een kandidaat profiel op te stellen om op een andere wijze de 
vacatures open te stellen. Dit in het streven naar  een bredere en diverse samenstelling van 
kandidaten. Bart vult aan dat dit een goed initiatief is; het maakt het proces transparant(er). 
Job reageert dat nu niet het moment is om het proces op te houden. Hij stelt voor dat hij samen 
met Rob graag wil meedenken hoe invulling te geven aan de opvolging van vertrekkende leden. 
Job en Rob komen na de zomer bijeen. 
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5. Vaststellen vergaderdata 2e helft 
Er is een voorstel gedaan om samen te komen in de 2e helft van dit jaar: 
- Maandag 21 september: adviesraadvergadering  
- Dinsdag 13 oktober: adviesraad vergadering; in gesprek met de wethouder  
- Donderdag 26 november: adviesraad vergadering  
- Woensdag 9 december : dinervergadering (afscheid en welkom van leden)  
- Sportgala 15 december: onder voorbehoud. Er wordt gewerkt aan een alternatief programma 
voor clubs in verband met het wegvallen van prijzen voor sporters dit jaar. 
De leden stemmen in met de vergaderdata. De secretaris zal deze publiceren op de ledensite. 
 
6. Rondvraag  
Er zijn geen vragen. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. De vergadering sluit af om 22.00 uur af.  


