
 

1 

 

 

Verslag van de vergadering Adviesraad voor Sport van 26 november 2020  

 
Aanwezig: John van den Berg (voorzitter), Wimar Bolhuis, Troy Douglas, Ron Jansen, Kees 

Mol, Soraya Samuels, Lisette van den Heuvel, Carola Uilenhoed, Bart Volkerijk, Pjer 
Wijsman, en Wendy van der Meijs (secretaris).  
Vanuit de gemeente: Jan-Willem Meppelink, Peter van Veen 

Verhinderd: Catharina Abels, Karen Bosch, Rob van Bokhoven 
 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.31 uur de digitale vergadering en heet alle leden van harte welkom.  
 
John geeft het woord aan Peter van Veen (directeur sport). 
Peter vermeldt dat het Haags Sport Akkoord (HSA) deze week unaniem door de raad is 
aangenomen. Er zijn aanvullende moties aangenomen, maar er is volop draagvlak binnen de 
gemeenteraad om het akkoord in uitvoering te brengen.  
 
Jan-Willem Meppelink vult aan dat de uitvoering van het HSA gestart is met diverse 
bijeenkomsten. De bijeenkomsten voor topsport zijn goed verlopen. Er volgen bijeenkomsten op 10 
en 15 december. Er komt een expert bijeenkomst voor sport en bewegen met een beperking. 
 
Peter van Veen vervolgt dat er een brief aan de commissie samenleving in voorbereiding is over 
topsport. Op het thema topsport is het Haags Sportakkoord nog onvoldoende duidelijk wat de 
ambities zijn voor de komende jaren. In die brief ligt het accent op meer aandacht voor 
talentontwikkeling en verbinding met de stad. Zo wil de gemeente samenwerking zoeken tussen 
sporten en tussen clubs die op hetzelfde niveau zitten.  
Bart merkt op dat in de bijeenkomst over topsport (op 5 november jl.) het onduidelijk was dat er 
(financiële) keuzes gemaakt moeten worden. De nieuwe vorm van ondersteuning zal mogelijk niet 
goed gesteund worden door de huidige topsportverenigingen. Carola bevestigt dat in die 
bijeenkomst eventuele keuzes niet duidelijk zijn gecommuniceerd.  
Peter reageert hierop. De uitdaging is om te kijken hoe je als stad kunt gaan werken aan 
talentontwikkeling met het wegvallen van de rtc’s . Het is de verenigingen niet duidelijk dat er iets 
gaat wijzigen. Bart adviseert om de clubs voor te bereiden op een mogelijke wijziging van het 
beleid.  
Peter: als grote stad moet je een ambities stellen en dat heeft gevolgen, ook in je keuzes. 
Bijvoorbeeld de top hockey clubs zullen in Den Haag meer moeten gaan samenwerken, 
bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. Peter bevestigt dat de commissiebrief dit niet zo scherp 
zal stellen. Hij is het ermee eens dat de clubs hierin wel moeten worden meegenomen. 
Carola geeft aan dat het goed is om echt voor topsport te kiezen. Niet 25 clubs in de lucht houden, 
maar kiezen voor clubs die ook daadwerkelijk aan topsport doen. 
Peter is het daar mee eens. Het CTO heeft een belangrijke rol. Ook dient er aandacht gegeven te 
worden aan de clubs die op één na hoogste niveau acteren. Het doel is om kennis en informatie 
met elkaar te delen. 
Wimar vraagt over het dichtdraaien van de kraan. Er komt geen extra geld. Er is gewoonweg 
minder op de financiële begroting. Financiering zou minder moeten gaan naar topsport/cto en 
meer naar samenwerking tussen Haagse topsportclubs, bijv. hockey/handbal/volleybal.  
 
Peter licht toe dat de gemeente voor het domein sport is opgedeeld in: beleid / topsport en 
sportvoorzieningen. Henry Bonnes start per direct als nieuwe manager sportvoorzieningen. Henry 
Bonnes is voormalig directeur van de Judobond. Heleen Crielaard is interim-manager CTO 
Metropool. Peter licht toe dat er een werving komt van directeur-bestuurder die zichtbaar naar 
buiten treedt en de omgeving meer betrekt.  
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Qua corona is situatie nog hetzelfde. Het weer openstellen van de zwembaden is geruisloos 
verlopen.  
 
John vraagt hoe het staat met de ondersteuning vanuit het Rijk ten aanzien van clubs. Peter licht 
toe dat het Rijk nadenkt over specifieke regelingen voor zwembaden en ijsbanen. Deze regeling 
geeft mogelijk ook ruimte om de tekorten bij de zwembaden op te vangen als gevolg van de 
coronabeperkingen. Hopelijk kan de Uithof ook gebruik maken hiervan, want de ijsbaan heeft ook 
minder inkomsten. 
 
John vraagt hoe het advies Anders Georganiseerd Sporten is ontvangen?  
Peter informeert dat Hilbert voorstander is van sportclubs, maar ook open staat voor andere 
organisatievormen. De realiteit is zoals het advies is geschetst. Inwoners die nauwelijks toegang 
hebben tot bewegen zijn niet eenvoudig te bereiken. Clubs zijn belangrijk; maar ook anders-
georganiseerd-sporten zul je moeten faciliteren. Den Haag is in gesprek met hockeybond om in 
wijken te gaan hockeyen. Dit gebeurt in 5 steden in NL. Clubs willen zich verbinden om hockey in 
Zuid-West op te zetten. Er wordt nagedacht over de vorm, misschien wordt het een nieuwe vorm, 
zoals streethockey. Dat geeft kansen om ook in andere wijken meer hockey activiteiten te 
organiseren. 
 
De voorzitter bedankt Peter en Jan-Willem voor hun inbreng. Zij verlaten de (digitale) vergadering. 
 
 
3a. Mededelingen 
De voorzitter meldt verhindering van Rob, Karen, Catharina.   
Troy sluit iets later aan bij de vergadering. 
 
3b. Terugkoppeling gesprek Dagelijks Bestuur en Hilbert Bredemeijer 
John geeft aan dat het DB op 18/11 een gesprek heeft gehad met Hilbert.  
Allereerst is het advies Anders Georganiseerd Sporten overhandigd. Hier komt de wethouder in 
volgend gesprek op terug.  
Verder zijn de volgende onderwerpen zijn besproken: 
 
1. Terugblik Commissie Samenleving en bespreking sport op 12 november jl. 
Hilbert liet weten dat het Haags Sport Akkoord is besproken. Een hele middag is er over sport 
gesproken. Ook bij de raad was er behoefte om sport centraal op de agenda te zetten. 
Belangrijkste vraag uit het overleg met de commissie is: Wat levert sportstimulering op? De 
wethouder begrijpt dat. In het Haags Sportkwartier wordt veel aandacht besteed aan deze 
onderzoeksvraag. 
Verder is er bij raadsleden behoefte aan een sportnorm. Deze wordt binnenkort in een visie 
gepresenteerd. Ook heeft de commissie gevraagd om meer verdedigingssporten. Voornamelijk bij 
de jeugd, is daar behoefte aan. 
 
2. Terugblik digitale Adviesraadvergadering voltallige raad op 13 oktober jl. 
Wethouder was verheugd met de goede en leuke ideeën die zijn aangedragen. Hij geeft aan om 
het punt bedrijfsleven op te willen pakken. Dit loopt via Theun en Rikkert.  
Digitaal vergaderen geeft helaas weinig ruimte voor discussie. 
 
3. Haags Sport Akkoord; waar liggen de prioriteiten? 
De wethouder geeft aan dat de pijlers gelijk zijn aan elkaar. Het HSA is een kader. Het veld 
bepaalt de prioritering. Theun geeft aan dat de uitvoering al is gestart. Zo is er vanavond een 
bijeenkomst om clubs te vragen hoe hen te betrekken bij het beleid. 
 
4. Stand van zaken sportvelden in de Binckhorst 
Wethouder geeft aan dat de Binckhorst een lastig verhaal blijft qua ruimte. Ook omdat er weinig 
grond in gemeentelijk bezit is. Wel komt er een sporthal in plaats van een sportzaal. Sportvelden 
zijn niet haalbaar.  
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De wethouder wil vanuit zijn portefeuille buitenruimte, onderwijs en sport kijken naar de 
buitenruimte, op basis van de norm.   
Er komen bij OCW 3 nieuwe medewerkers die vanuit ruimtelijke component mee kijken naar 
maatschappelijke voorzieningen. De Vlietzoom biedt mogelijkheden voor gebruik van velden door 
toekomstige bewoners Binckhorst. 
 
5. Sportaccommodaties; bouw van een nieuwe sporthal 
De wethouder bevestigt dat een extra sporthal nodig is om in de behoefte te voorzien. Er is budget 
gereserveerd, maar dat is niet toereikend. Het voornemen is om een dubbele hal te bouwen ter 
vervanging van sporthal Loosduinen. 
 
6. ADO Den Haag en het Zuiderpark.  
John heeft toegelicht wat de stappen tot nu toe zijn geweest. 
 
7. Financiën Sport/Sportbegroting 
Er is totaal 6 mln. beschikbaar gesteld om de kosten als gevolg van corona op te vangen.  
Verenigingen ontvangen huur teruggave. De steun is bedoeld om clubs levend te houden en actief 
te laten blijven, daar waar mogelijk. De financiële bijdrage is inclusief rijksgelden; deze zijn niet 
dekkend. 
 
8. Europese Sporthoofdstad 2022 
Wethouder wil feest maken van 2022. Hij denkt nog na over de wijze waarop. 
 
Er ontstaat een kort reactie vanuit de leden op de gesprekspunten: 

- Wimar geeft aan dat het positief is dat er een dubbele hal komt; Hij vindt een dubbele hal 
een briljant idee. Kan dat ook voor Ockenburgh?  

- Pjer legt uit dat Ockenburgh ingewikkeld is in verband met de combinatie met de 
particuliere bowlinghal. Wethouder De Mos wilde Ockenburg vervangen. Hilbert kiest voor 
Loosduinen.  

- Bart stelt de vraag of het reëel is dat de tijdelijke turnhal een vervangende hal gaat 
realiseren. Pjer antwoordt dat Sportcampus geen ruimte biedt voor jonge talentjes. De 
stichting is op zoek naar een alternatief. Dat is wel lastig in de stad. Het bestuur van 
Stichting Turnhal Loosduinen is er aan gelegen om een oplossing te vinden.  

- Kees vraagt wat er is gebeurd met de sporthallen (voormalige HALO) aan de laan van 
poot? John geeft aan dat deze nu gerund worden door een commerciële exploitant.  

 
 
3c. Verslag adviesraadvergadering 13 oktober jl. 
De voorzitter neemt het verslag door per pagina. Er zijn geen opmerkingen. 
Het verslag wordt door de leden vastgesteld.  
 
3d. Voortgangslijst DB 
Een aanvulling op actiepunt DB-25: Haags Sport Akkoord. 

Als uitwerking van het Haags Sport Akkoord zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd; voor 

topsport, voor sportverenigingen, voor ongeorganiseerd sporten, etc. 

Ron was op 18/11 aanwezig bij een digitale bespreking met clubbestuurders. Er was slechts een 

kleine groep bestuurders aanwezig. Verenigingen hebben vooral contact met de sportconsulenten. 

Er is een tweedeling: strategisch en operationeel. Operationele zaken verlopen veelal via 

sportconsulenten. Voor strategisch vragen kunnen clubs bijv. de Adviesraad voor Sport 

benaderen. Niet bij alle aanwezige clubbestuurders is/was helder wat de rol van de Adviesraad 

voor Sport is. De clubbestuurders geven aan dat er te veel over verschillende schijven gaat. Zij 

hebben de voorkeur voor één aanspreekpunt/loket. Dit bevestigt het standpunt van de Adviesraad 

voor één centraal sportloket. 

Verder geen aanvullingen op de actuele voortgangslijst. 
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3e. Overzicht toegezonden stukken. 
De voorzitter loopt de lijst met toegezonden stukken langs.   
 
Bart reageert op punt 8:  verslag bespreking Den Haag Topsport. Bart was aanwezig bij een 

bijeenkomst eerder in november. Hij is van mening dat tijdens het 
overleg topsportclubs onvoldoende goed zijn geïnformeerd over de 
toekomstige financiering van de plannen.  

 
Wimar reageert op punt 10:  Evaluatie Sportcampus Zuiderpark. Wimar reageert dat in de 

evaluatie onvoldoende aandacht is voor de beperkte 
parkeermogelijkheden rond de campus. Bij evenementen is dat zelfs 
problematisch. Het blijft nu onduidelijk of de gemeente hier wat aan 
gaat doen.  

 
4. Voorstel vaststellen vergaderdata 1e helft van 2021 
 
De leden stemmen in met de volgende vergaderdata: 
 
Donderdag 28 januari: adviesraadvergadering 
Woensdag 17 maart:  dinervergadering (Afscheid en welkom van leden) 
Maandag 29 maart:  adviesraadvergadering 
Woensdag 19 mei:  adviesraadvergadering 
Donderdag 1 juli:  adviesraadvergadering 
 

 
5. Rondvraag  
John kondigt de rondvraag aan. Vooraf heeft hij twee opmerkingen: 
-  het sportgala vindt dit jaar in alternatieve vorm plaats. Een uitnodiging naar de uitzending 

voor 18 december a.s. op TV West is reeds verstuurd. 
- In de eerste helft van 2021 werkt de Adviesraad voor Sport aan een nieuw Sportmanifest. 

Leden worden gevraagd om ideeën aan te dragen. 
- Net als ieder jaar ontvangen de leden een vergoeding. De administratie ervan wordt 

verzorgd door Wendy die de leden zal benaderen met de declaratieformulieren. 
 
Ron meldt dat de Nederlandse Sportraad een plan heeft gepresenteerd over de organisatie van 
sport. John reageert dat een kopie van het plan aan de leden nog wordt rondgestuurd met de 
eerstvolgende nieuwsbrief. 
 
Lisette geeft aan dat ze teleurgesteld is over de reactie van de gemeente op het advies Anders 
Georganiseerd Sporten. Juist vanuit zorg en welzijn kun je via alternatieve organisaties mensen in 
beweging brengen. De doelgroepen in deze sector bereik je allen via een geïntegreerde aanpak 
met werken over domeinen heen.   
Ron merkt op dat ontschotting nu wel is opgenomen in het HSA. 
Pjer reageert dat het advies goed is, maar dat we als Adviesraad voor Sport er achterna moeten 
jagen. Lisette beaamt dit. Zo geeft zij als voorbeeld dat hockey geen voor de hand liggende match 
is in Zuid-West. In dit stadsdeel moet je kijken wat aansluit bij de vraag van de bewoners. 
 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. De vergadering sluit af om 21.10 uur af.  


