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Voorwoord 
 

De Sportraad is vooral op de achtergrond actief door 
belangen tot elkaar te brengen. Dit doen wij door 
intensieve contacten met de verenigingen, stichting 
Spurd, de politiek, de wethouder(s) en de gemeente.  
Zo hebben we het afgelopen jaar tijdig intensief overleg 
gehad met de fracties over sportzaken alvorens hun 
partijprogramma voor de verkiezingen werden opgesteld. 
Naast dit ‘niet zichtbare’ werk zijn we ook intensief 
betrokken geweest bij de praktische voorbereidingen 
voor de bouw van De Beuk, de organisatie van de 
opening hiervan, de SportAwards 2017, financierings- en 
subsidieadvies of advies aan besturen van verenigingen 
om vraagstukken binnen of tussen verenigingen het 
hoofd te bieden. In dit verslag krijgt u weer een goed 
beeld wat de sportwereld in Purmerend in het afgelopen 
jaar heeft betekend. 
 

Ook voor het komend jaar is ons streven met veel 
ambitie de sportbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Zo komt de nieuwbouw van de Karekiet in 
beeld waarbij de Sportraad ook hier de noodzaak van een multifunctioneel karakter ziet, waarbij een 
gezonde exploitatie weer leidend zal zijn. Ook willen onze inbreng leveren aan de jaarlijkse 
SportAwards en zullen we in praktische zin verenigingen weer bij staan om hun ambities op het gebied 
van vernieuwing van hun accommodatie vorm te geven.  
 

Daarnaast zetten wij met de nieuwgekozen gemeenteraad en het gevormde college de samenwerking 
graag op dezelfde constructieve wijze voort als de afgelopen jaren. Hierbij zal de Sportraad vooral 
inzetten op intensivering van bestaand beleid. Zoals accommodatiebeleid, toegankelijkheid 
sportaccommodaties en samenwerking in de wijk tussen sportaanbieders, onderwijs en zorg.  
 

Een eerder door het college uitgesproken ambitie om van Purmerend een sportstad te maken geven 
we ook graag mede vorm. Om hier een begin mee te maken willen wij een taskforce 
Sportevenementen vormen bestaande uit: gemeente, Spurd, bedrijfsleven en de sportraad. 
Doelstelling: grootschalige sportieve evenementen binnen de stad mogelijk maken. Dit kan door een 
gespreide agenda van evenementen op te stellen, organiserende verenigingen hieraan te verbinden 
en te ondersteunen door lobbywerk bij de bonden, eenvoudiger vergunningverlening en andere 
ondersteuning zoals sponsor verwerving. 
 

Ook het seizoen 2018 / 2019 zal de Sportraad weer bewegen binnen de sport. 
 
René Voorwerk 
Voorzitter 
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1. Bestuur, vergaderingen en communicatie 
 
 De Sportraad Purmerend is als vrijwilligersorganisatie een overkoepelend orgaan van in de 

gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad 
richten zich vooral op de belangenbehartiging van de ruim 40 aangesloten verenigingen, de 
bevordering van de sport in Purmerend in al haar verschijningsvormen en stimulering van de 
sportdeelname. 

 De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen  
 de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op lokaal en provinciaal niveau.  
 Verder adviseert zij het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het lokale sportbeleid. 
 

1.1 Bestuur van de Sportraad: 
 Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: 
 
 
  
 René Voorwerk                                                                              Erik Terpstra 
         voorzitter                                                                                     penningmeester 
 
 
 Ton Okhuijsen                                                                                     Bert Slegt 
 vicevoorzitter                                                                                     bestuurslid 
 
 
 
 
 

1.2 Vergaderingen, formeel en informeel overleg 
 In de verslagperiode van 29 mei 2017 tot heden is door het bestuur negen maal vergaderd.  
 Aan de meeste vergaderingen nam ook een afgevaardigde van de stichting Spurd deel. 
 Op de agenda stonden lopende activiteiten en aandachtspunten van verenigingen, de met een 
 groot aantal actoren gevoerde gesprekken en het te voeren beleid op korte en lange termijn.  
  

 In het verslagjaar zijn gesprekken over uiteenlopende onderwerpen gevoerd.  
 Formeel en informeel is overleg gevoerd met het college van burgemeester en wethouders, de 
fracties van de politieke partijen, het bestuur en directie van stichting Spurd, het onderwijs, het 
bestuur van het VSB Fonds, diverse maatschappelijke organisaties, de media en overige 
betrokken partijen. 

 

1.3 Communicatie 
  

        Verenigingen 
Door de Sportraad is op verschillende terreinen aan de verenigingen advies uitgebracht en  
is er praktische hulp geboden. Meest voorkomende onderwerpen waren de organisatie,  
de financiën en de communicatie met externe partijen. Waar mogelijk heeft de Sportraad de 
Algemene Ledenvergaderingen van de sportverenigingen bijgewoond. Op 26 maart 2018 heeft 
de Sportraad een eerste overleg met voorzitters van de verenigingen georganiseerd.  
 

Overleg tussen de verenigingen en Spurd, gemeente en verschillende externe partijen zijn  
 -daar waar zinvol- bijgewoond door een bestuurslid van de Sportraad. De contacten van de 
verenigingsondersteuners van Spurd met de sportverenigingen zijn opnieuw zeer waardevol 
gebleken. Ook hebben verschillende verenigingen met succes weer gebruik kunnen maken van 
de diensten van de buurtsportcoaches.  
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Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen  
Met de wethouder sport Roald Helm is periodiek prettig en 
constructief overleg gevoerd.  
Over de huidige en de toekomstige ontwikkelingen op 
sportgebied is verder gesproken met de fracties van de  
politieke partijen en ambtenaren van de gemeente Purmerend.  
Voor het zo goed mogelijk behartigen van de gezamenlijke 

belangen is een goede communicatie opnieuw essentieel gebleken. 
 

 Stichting Spurd 
In goede samenwerking met het centrale loket voor de 
sport in Purmerend, stichting Spurd, vindt regelmatig 
afstemming plaats over aandachtspunten en 
sportontwikkelingen. De besturen van Spurd en Sportraad 
vergaderen formeel twee maal per jaar.  

  

 De media  
 Interviews en artikelen over de sport in Purmerend zijn met regelmaat geplaatst in de diverse 

media. Maandelijks zijn columns geplaatst in het Purmerends Nieuwsblad.  
  Aan RTV Purmerend is informatie verstrekt over de sportontwikkelingen in Purmerend. 

 

2. Activiteiten en ontwikkelingen 
 
2.1 Sport in Purmerend 
 

 Sportieve hoogtepunten 
 Zoals jaarlijks zijn er door de verenigingen en individuele sporters een groot aantal  
 kampioenschappen en medailles behaald. In het besef nooit volledig te kunnen zijn  
 worden alle verenigingen en sporters met de door hen behaalde successen gefeliciteerd. 
 

Turncentrum Waterland 
Op vrijdag 20 oktober is de oprichtingsakte getekend van Stichting Turncentrum Waterland.  
De samenwerking tussen Gymnet Purmerend en Hercules Beemster die anderhalf jaar geleden  
is gestart, is hiermee officieel bekrachtigd 
Gymnet en Hercules hebben beiden de hoogste wedstrijdgroepen van zowel de meisjes/dames- 
als de jongens/herenafdeling ondergebracht in deze stichting. Zo kunnen de aangesloten 
talentvolle turners en turnsters, die trainen in de nieuwe turnhal in De Beuk, optimaal gebruik 
maken van de gebundelde kennis, ervaring en faciliteiten.  

  

Rugby Club Waterland 
Na ingebruikname van De Beuk wordt de verdere ontwikkeling van het sportcomplex en de 
reconstructie van de Van IJsendijkstraat actueel. Volgens de planning start de bouw van de 
nieuwe verenigingsaccommodatie voor Rugby Club Waterland en aansluitend de aanleg van een 
grasspeelveld. 

 

De vereniging heeft zich naar de gemeente toe duidelijk uitgesproken over de exacte invulling  
en positionering van het clubgebouw en de ligging van het grasspeelveld. De Sportraad deelt de 
mening van het bestuur. Het overleg hierover met de gemeente verloopt constructief en zal  
naar verwachting tot een resultaat leiden waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. 
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Rugby Club Waterland hoort tot het selecte gezelschap Noord-Hollandse sportclubs dat in  
maart 2018 te horen heeft gekregen dat het subsidie krijgt van de provincie Noord-Holland.  
De provincie stelt de subsidie beschikbaar om het topsportklimaat te bevorderen. De club  
speelt momenteel met zowel de heren als de dames op het hoogste niveau van Nederland. 

 

Door deze financiële injectie wordt het mede mogelijk een apart parcours aan te leggen voor  
de training van specifieke technische elementen in de rugbysport, zoals oefeningen die het 
uithoudingsvermogen of een bepaalde technische beweging verbetert. Deze ‘Skills Garden’  
kan ook uitermate goed gebruikt worden door sporters van andere sportclubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
                      
                           Voorlopig ontwerp nieuwe accommodatie Rugby Club Waterland 

 

 Nieuwe kleedruimtes Purmersteijn 
 Bij Purmersteijn is de nieuwbouw van een zestal kleedruimtes nagenoeg afgerond. 
 De oplevering door bouwbedrijf IJbouw BV heeft recentelijk plaatsgevonden.  

Vrijwilligers van de vereniging zijn door zelfwerkzaamheid nog druk doende met de afwerking. 
Naast de bouw van een EHBO-/verzorgingsruimte heeft de vereniging vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid, om ook de toegankelijkheid te vergroten, een mindervalidentoilet binnen dit 
project laten bouwen en inrichten. 
 

Met de uitbreiding van de kleedaccommodatie wordt het nu mogelijk het meisjesvoetbal uit te 
breiden en is een overeenkomst gesloten met Kids Aktief voor buitenschoolse opvang op het 
sportcomplex. Bij de buitenschoolse opvang van Kids Aktief staan sport en beweging centraal. 
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Buitenschoolse opvang 
Naast de al bestaande buitenschoolse opvang bij de 
verenigingen FC Purmerend en Wherevogels, en de 
komende start bij Purmersteijn, is in 2017 Sportify 
Kids een BSO gestart bij handbalvereniging VIDO.  

  

 Sportverenigingen en onderwijs 
Een groot aantal sportverenigingen heeft met het 
onderwijs weer vele activiteiten georganiseerd.  
In verschillende takken van sport zijn schoolsporttoernooien georganiseerd die zich in een grote 
deelname mochten verheugen. Een woord van dank is op zijn plaats voor het werk van de vele 
vrijwilligers en de sponsors die al deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt. 
Verder zijn er met inschakeling van de buurtsportcoaches van Spurd diverse clinics en 
activiteiten georganiseerd. Ook hebben veel verenigingen opnieuw deelgenomen aan het sport 
kennismakingsaanbod voor leerlingen van het basisonderwijs via de Spurd-jeugdsportpas. 

  

 Garantstelling gemeente voor sportverenigingen 
Als verenigingen moeten investeren in hun sportaccommodatie, dan hebben ze daarvoor vaak 
een lening nodig bij de bank. Des te meer zekerheden een vereniging kan bieden, des te sneller 
en makkelijker gaat de bank de lening verstrekken. De meeste verenigingen kunnen maar weinig 
zekerheden bieden, daarom vragen ze in de meeste gevallen om garantstelling van de 
gemeente. In januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten de mogelijkheid van garantstelling 
voor sportverenigingen opnieuw in te voeren. Hiermee is een jarenlange wens van de Sportraad 
gehonoreerd. 

  

De gemeente heeft de gewenste kaders voor garantstellingen besproken met de Vereniging 
Sport Gemeenten (VSG), Spurd en de Sportraad. Op basis hiervan is besloten om aan te sluiten 
bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), waarbij de gemeente Purmerend feitelijk zegt:  
als SWS de borgstellingsaanvraag reëel vindt, dan stapt de gemeente ook in.  
Echter altijd zal de gemeente haar eigen afweging kunnen blijven maken.  

  

 Norm nieuwbouw voor renovatie kleedruimtes 
Bij nieuwbouw van een sportaccommodatie is vastgelegd dat de gemeente de investering van  
de kleedruimtes voor haar rekening neemt. Kleedruimtes van (buiten)sportverenigingen zijn  
na een groot aantal gebruiksjaren toe aan vervanging. Voor de gemeente is renoveren door  
de vereniging de huidige norm. Dat betekent dat verenigingen hiervoor zelf in beginsel de 
volledige financiering moeten regelen. In de praktijk blijkt dit nagenoeg niet mogelijk en  
gezien vaak de hoogte van de bedragen ook onverantwoord naar de leden. 
 

Aangezien gebouwen en dus ook kleedruimtes na 40 jaar zijn afgeschreven is het wenselijk  
dan de norm ‘nieuwbouw’ van toepassing te verklaren. Deze norm dient ook te gelden voor 

 kleedruimtes die technisch eerder dan 40 jaar aan vervanging toe zijn. 
Op dat moment is er sprake van een investering en kunnen de gemeente en de vereniging tot 
een gezamenlijke, betaalbare, financiering komen. Daarbij kan tegelijkertijd beter worden 
ingespeeld op nieuwe maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals verduurzaming. 
 

 Regeling Netvang  
 Nedvang is een organisatie die is opgericht voor en door producenten en importeurs van 

verpakte producten. Deze producenten en importeurs stellen geld beschikbaar aan gemeenten 
voor het tegengaan van zwerfvuil.  
 

 
 

http://www.nedvang.nl/
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De gemeentelijke afdeling Uitvoering heeft ook dit verslagjaar een aantal verenigingen de 
mogelijkheid geboden aan deze regeling deel te nemen. Door het samen ‘prikken’ van zwerfafval 
hebben de veelal jonge deelnemers naast een financieel voordeel voor de vereniging, ook het 
nut gezien van een schone buurt. Een duurzaam beleid levert niet alleen een kostenbesparing 
op, maar draagt ook gelijk bij tot een beter leefmilieu; een win-winsituatie. 

  

 Gebruik sportvelden tijdens de schoolvakanties. 
Gedurende de zomerperiode hebben KV Purmer en Purmersteijn de deuren open gezet voor 
actieve en enthousiaste jeugd die zichzelf sportief wil vermaken. Van deze mogelijkheid is goed 
gebruik gemaakt. Ter voorkoming van schade aan de verenigingsmaterialen heeft Spurd gezorgd 
voor toezichthouders. 

  

Diensten ter ondersteuning van de verenigingen 
Om de maatschappelijke functie van de sportvereniging te bevorderen is het versterken van  
het vrijwilligerswerk onontkoombaar. Ontzorgen van bestuurders van sportverenigingen van 

 de ‘vervelende’ klussen is noodzakelijk zodat zij hun beschikbare tijd kunnen steken in de 
(vitale) ontwikkeling van hun club. Spurd heeft een dienstenpakket beschikbaar waar 
sportverenigingen gebruik van kunnen maken, zoals leden- en financiële administratie. 

  

Bettine Vriesekoop bij tafeltennisvereniging Het Nootwheer 
Op woensdag 25 oktober gaf 
wethouder sport Roald Helm, samen 
met meervoudig Europees kampioene  
Bettine Vriesekoop, het startschot voor 
het project ‘Tafeltennis beweegt’.  
Dit landelijke project, opgezet door de 
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) in 
samenwerking met Bettine Vriesekoop,  
is gericht op verbetering of herstel van  
de gezondheid. Tafeltennis is bij uitstek 
geschikt om te werken aan de 
gezondheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat racketsporten een positieve bijdrage leveren  
aan de levensverwachting. 

  

Internationaal BVO voetbaltoernooi 
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Het Internationale BVO voetbaltoernooi voor O10 teams, dat op zaterdag 31 maart en zondag  

1 april op de accommodatie van De Wherevogels is gespeeld, is een daverend succes geweest. 
Naast een strakke organisatie was de belangstelling enorm (meer dan 1.000 toeschouwers),  
de sfeer uitstekend en het voetbalniveau hoog. 
Gerenommeerde grote clubs als onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en een groot aantal 
buitenlandse teams uit 9 landen zijn de strijd met elkaar aangegaan. 
In totaal zijn maar liefst 96 wedstrijden gespeeld met als resultaat een finale van Ajax tegen  
het Engelse Everton (3-1). Dit fantastische affiche was reclame voor Purmerend.  
Door omstandigheden moest het evenement in 10 dagen worden gerealiseerd. 
Complimenten voor de organisatie en de ruim 80 vrijwilligers zijn dan ook zeker op zijn plaats. 
 

 Nederlands Open Jeugd Kampioenschap volleybal 
Op 31 maart was De Beuk het decor van 
een heerlijke volleybaldag. 
Volleybalvereniging ViP en Spurd waren 
gastheer voor de finale van het 
Nederlands Open Jeugd Kampioenschap 
(NOJK). Voor deze finaledag hadden zich 
16 teams geplaatst. 
Zo’n 220 volleyballers, ondersteund 
door 800 supporters speelden vanaf  
10 uur in de ochtend in twee poules per 
categorie voor uiteindelijk een plek in de finales. 
De dag werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers van ViP.  
In het bijzonder extra complimenten voor de (jeugdige) tellers van ViP 
 

Rugby interland in Purmerend 
Nog nooit eerder was het Wilhelmus te horen op een sportveld in Purmerend. 
Rugby Club Waterland mocht op 10 juni gastheer zijn van een bijzondere wedstrijd:  
Oranje A tegen England Counties onder 20, een team van Engelse talenten die worden 
klaargestoomd voor een professionele rugbycarrière. 
Honderden mensen kwamen af op de wedstrijd, waarbij namens Rugby Club Waterland  
Quermy Warmerdam en Jannes Pijnenburg uitkwamen voor Oranje. Ondanks het verlies  
van Nederland, konden rugbyliefhebbers genieten van een heerlijke pot toprugby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

                                          Vol passie zingen de Engelsen het God Save the Queen 

 

http://www.rugbyclubwaterland.nl/wp-content/uploads/NL-EN-01.jpg
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Regenboogvoetbaltoernooi 
Op woensdag 25 oktober vond het eerste regenboogvoetbaltoernooi van Purmerend plaats bij 
FC Purmerend. Dit regenboogvoetbaltoernooi werd georganiseerd om acceptatie van lhbt+ 
(lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en meer) te vergroten.  
Spurd en Clup Welzijn pakten dit op met stichting ReR-Purmerend en met ondersteuning van  
de John Blankensteijn Foundation. 
Het voetbaltoernooi was één van een reeks activiteiten in de 
zogenaamde regenboogmaand van Purmerend. Teams onder de 16 
van FC Purmerend, Wherevogels, Purmersteijn en ZOB kwamen de 
kleedkamers uit met regenboogveters, een aanvoerdersband in de 
kleuren van de regenboog en een regenboogvoetbal.  
De jonge spelers pakten het thema goed op. Purmersteijn won dit 
eerste regenboogvoetbaltoernooi en mocht onder luid applaus de 
uiteraard gekleurde wisselbeker in ontvangst nemen. 

  

 Marktstadrun zet Purmerend op de kaart 
De organisatie van de Marktstadrun en Walk kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagd 
weekend. Zaterdag 8 september liepen zo’n 250 deelnemers de Walk, zondag deden ruim 1.800 
deelnemers mee aan de Marktstadrun. Op een enkel spatje na was het ideaal loopweer.  
Het goede doel was dit jaar Special Forces Sport. 

Op een groot scherm kon het publiek live 
meegenieten van de start en beelden onderweg 
van het parcours. De organisatie was weer top! 

 

 VSB Fonds Beemster en sponsoring 

Het VSB fonds Beemster heeft evenals  
voorgaande jaren financiële steun gegeven aan een 
aantal Purmerendse verenigingen. Verder hebben 
een aantal sponsoren het mogelijk gemaakt dat 
verenigingen opnieuw hun jeugdtoernooien 

konden organiseren. De verenigingen zijn het VSB fonds en de sponsoren hier bijzonder 
dankbaar voor. Een bijzonder compliment gaat naar de vele vrijwilligers die aan al deze 
verschillende activiteiten hun bijdrage hebben geleverd. 
 

Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds 

De gemeente is gestart met het Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds, waardoor meer kinderen 
een kans krijgen om mee te doen aan sport en cultuur. In oktober was de feestelijke aftrap voor 
dit fonds in sporthal de Karekiet. 
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Mevrouw Lea Sterenborg van Rabobank Waterland en omstreken overhandigde namens de 
Rabobank Foundation twee cheques van elk € 5.000 euro aan mevrouw Tamara Roos 
(bestuurslid) van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Noord-Holland en wethouder sport 
Roald Helm. Deze bijdrage van de Rabobank is aanvullend op de € 170.000 euro die de gemeente 
in de fondsen heeft gestort. 
Met hulp van deze bijdragen kunnen de fondsen in Purmerend van start, waardoor kinderen uit 
gezinnen met minimale financiële middelen lid kunnen worden van een sportvereniging of deel 
kunnen nemen aan een culturele activiteit. 

 

Initiatiefvoorstel voor hardlooproutes 
Naast sportieve activiteiten in verenigingsverband 
wordt de openbare ruimte ook steeds meer gebruikt 
om te sporten en te bewegen. Ononderbroken 
hardlooproutes in de openbare ruimte waarbij de 
afstanden aangeduid worden op de openbare weg 
helpen daarbij. Routes waarbij je niet stil hoeft te 
staan voor stoplichten of voorbijgaand verkeer.  
Het CDA heeft hiervoor het initiatie genomen en een 
voorstel gedaan de eerste route aan te leggen in het 
Leeghwaterpark. Wethouder sport Roald Helm 
is een fanatiek hardloper en gaat de Purmerendse politiek verlaten. Om hem te bedanken voor 
zijn jarenlange inzet is voorgesteld de te realiseren route in het Leeghwaterpark naar hem te 
vernoemen: de Helm-route.  
 

Sportvloer sporthal De Beukenkamp krijgt nieuw leven 
De oude sporthal De Beukenkamp is niet meer, maar  
de sportvloer is behouden. En daarmee een stukje 
Purmerendse historie. Van de vloer zijn meubels 
gemaakt!  

          De gemeente, We Beat The Mountain en Desko 
Kantoorinrichters hebben de handen ineengeslagen  

  en de oude vloer een nieuwe bestemming gegeven.  
Hiermee krijgt niet alleen de vloer een ‘nieuw leven’,  
maar creëren de partijen ook kansen en arbeidsplaatsen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Drie tafels zijn te bewonderen in De Beuk. Twee in de verenigingsruimte en één in het sfeervolle 
Sportcafé van Rob en Monika Balk. Ook in het nieuwe onderkomen van Spurd is de oude vloer 
voor een aantal vergadertafels hergebruikt. 

  

2.2  Opening multifunctioneel Sportcomplex De Beuk 
Eindelijk was het zover. Op zaterdag 23 september 2017 om 11.30 uur gaf wethouder sport 
Roald Helm na het officiële gedeelte het sein om de naam van de sportaccommodatie te 
onthullen en droeg hij de sleutel over aan sportbedrijf Spurd.  
 

Voor de naam van het nieuwe complex was een wedstrijd uitgeschreven en de zes inzenders  
van de winnende naam werden in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een mooi 
verrassingspakket. Hierna werden de deuren van DE BEUK geopend voor de vele 
belangstellenden. Een groot aantal sportverenigingen waren aanwezig met leuke presentaties  
en veel informatie over hun club. De werkgroep die de vele activiteiten voor de opening heeft 
voorbereid verdiend een compliment voor het vele werk dat is verricht. Er kan worden 
teruggekeken op een feestelijk en bijzonder geslaagd evenement. Voor de mensen die jarenlang 
aan dit project hebben gewerkt was het een gedenkwaardige dag.  
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In deze moderne accommodatie bevinden 
zich twee sporthallen geschikt voor 
nationale (top-)sportwedstrijden, een 
moderne turnhal, een vergaderzaal, een 
inpandige parkeergarage voor 200 auto’s, 
een lift en een sfeervol sportcafé. 
De accommodatie voldoet aan de  
Integrale Toegankelijkheidsstandaard: ITS-keurmerk. 

  

 Indeling van het complex: 

 

SPORTHAL 1: 
Afmeting 48 x 32 x 9, kunststof sportvloer, 6 kleedkamers  
en tribunecapaciteit voor ongeveer 1000 personen. 
 

Mogelijkheden voor de volgende sporten: 
Basketball 3 trainingsvelden of één centercourt voor  
het spelen van wedstrijden 
Zaalvoetbal 1 veld - Handbal 1 veld - Korfbal 1 veld - Volleybal 4 velden 

  

SPORTHAL 2: 
Afmeting 48 x 32 x 9, kunststof sportvloer, 6 kleedkamers en tribunecapaciteit voor 
ongeveer 750 personen. 
 

Mogelijkheden voor de volgende sporten: 
Basketball 3 trainingsvelden of één centercourt voor het spelen van wedstrijden 
Badminton 9 velden - Zaalvoetbal 1 veld - Handbal 1 veld - Korfbal 1 veld 
Volleybal 3 velden of één centercourt voor het spelen van wedstrijden 
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TURNHAL: 
De turnhal is een unieke hal in Purmerend en de regio. Verdeeld over 814 m2 (37x22 meter) 
vloeroppervlakte kunnen de volgende sporten worden beoefend: turnen, gymnastiek, dans 
en alle andere activiteiten die hier raakvlakken mee hebben. 
Aanwezig zijn onder meer: 
*    vrije oefenvloer 
*      spiegelwand met balletbar 
*      trampolinebaan, Pegasus en aanloopbanen landend in landingskuil 
*      kuiltrampoline 
*     ringenstellen, rekstokken, evenwichtsbalken, parterre- en oefenbruggen 
*     bokjes, voltigepaarden, turnpaddenstoelen 
*     trainingsplatform 
* tribunecapaciteit voor ongeveer 200 personen. 
 

De turnhal beschikt over 2 kleedkamers en is geschikt voor gebruik door zowel grote  
als kleinere groepen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al deze faciliteiten sluiten aan bij een groeiende behoefte aan binnensportaccommodaties bij 
 de sport(verenigingen) en het onderwijs. De inrichting is bepaald door goede samenwerking 
 tussen de verschillende gebruikersgroepen. Het complex wordt overdag gebruikt door het 
 onderwijs en ‘s avonds en de weekeinden door de sportverenigingen.  
 Verder is door de grote verscheidenheid aan faciliteiten en de ligging van Purmerend,  
 de Beuk  ook uitermate geschikt voor congressen en evenementen. 
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De Sportraad verwacht dat met deze prachtige sportaccommodatie veel Purmerenders het 
plezier van sport mag opleveren. Ook wensen wij dat dit Purmerend ondersteund zich positief  
te positioneren als een fijne plek om te wonen en te leven en de functie in de regio versterkt. 

  

2.3  Sporten met een beperking 
  

 Toegankelijkheid sportaccommodaties 
Niet alle sportaccommodaties zijn nog toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. 
Hierbij gaat het niet alleen over de voorzieningen voor de toeschouwers maar ook voor 
de deelname aan de sport. Bij buitensportaccommodaties ontbreekt het veelal aan een traplift 
en invalidentoilet. De Sportraad heeft bij de gemeente nogmaals aandacht gevraagd om de 
toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking te optimaliseren. 

 Algemene toegankelijkheid dient straks overal normaal te zijn. 
  

Special Forces 
Het doel van Special Forces is de sport meer toegankelijk te maken voor mensen die  
een zetje nodig hebben om zich beter in de maatschappij te kunnen manifesteren.  
Hierdoor krijgen zij een betere kans op daadwerkelijke integratie in de samenleving. 

 Inmiddels is er voor deze doelgroep sportaanbod bij 8 verenigingen. 
 De laatste ontwikkeling is de oprichting van een Stichting ‘Special Forces Sport’. 

Vanuit de stuurgroep zijn er contacten met Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland, 
Werkom en instanties als Odion, RIBW, kortom het hele sociale domein. 

  

Life Goals Programma 

In Purmerend geldt: sporten is voor iedereen! Met het Life Goals 

Programma wordt getracht mensen die al langere tijd geen toegang 

hebben tot sporten weer in beweging te krijgen. Purmerend is de 

eerste gemeente in Noord-Holland die met dit programma is gestart.  

Life Goals Purmerend richt zich op Purmerenders van 18+ met 

meervoudige problematiek. Voor hen kan sporten/bewegen en 

elkaar ontmoeten in een veilig sportklimaat het vonkje zijn om weer 

in beweging te komen. Sport wordt ingezet als middel om mensen 

op het gebied van zelfvertrouwen, discipline, respect en 

doorzettingsvermogen te versterken. 
Er zijn iedere week, onder begeleiding van acht door Life Goals 
Nederland opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches, sportieve 
activiteiten (voetbal en bootcamp). Initiatiefnemer Spurd werkt 
hiervoor samen met De Wherevogels, Rugbyclub Waterland, 
Leviaan, Reakt en AOP (Algemeen Opvangcentrum Purmerend). 

Voor meer informatie: stichtinglifegoals.nl 
  

2.4  Algemene Ledenvergadering van de Sportraad                                       Coördinator Pauline Sepers 
 bij tennisvereniging Elckerlyc 
 Het verplichte formele deel van de ALV van de Sportraad werd zoals elk jaar snel genomen.  

  René Voorwerk is als voorzitter herkozen voor een nieuwe periode. 

  Na de pauze volgde er een interessante presentatie en discussie door Cees Vervoorn. 
 Cees is oud-olympisch zwemmer en coach. Hij was ook chef de mission van het Nederlands 

Paralympisch Team in 1996 en 2000. Naast zijn werkzaamheden op de Universiteit en de Hoge 
school van Amsterdam bekleedt hij ook talrijke bestuursfuncties in de diverse sportorganisaties. 

 
 
 

 

http://stichtinglifegoals.nl/over-ons/hoe-werken-wij/
http://stichtinglifegoals.nl/over-ons/hoe-werken-wij/
http://stichtinglifegoals.nl/over-ons/hoe-werken-wij/
http://stichtinglifegoals.nl/academie/methodiek/#Methodiek-03
https://www.wherevogels.nl/
http://www.rugbyclubwaterland.nl/
https://leviaan.nl/
https://www.reakt.nl/
http://www.opvangcentrumpurmerend.nl/
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2.5  Nieuwjaarsreceptie 2018 
Voorafgaande aan het Sportgala is een goed bezochte nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Voorzitter René Voorwerk gaf in zijn toespraak de belangrijkste ontwikkelingen en  
hoogtepunten van het afgelopen jaar aan. 
Het komend jaar ziet de Sportraad als jaar van afronding en beleidsintensivering.  
Er zijn nog vele dossiers die de aandacht vragen, zoals: 

-  Het realiseren van een nieuw onderkomen voor de Rugbyclub Waterland. 

-  In overleg met de gemeente zorgen dat voor mensen met een functiebeperking de  
      toegankelijkheid van sportaccommodaties gaat voldoen aan de eisen van deze tijd. 

-  Het opstellen van een Plan van Eisen voor de nieuw te bouwen sportaccommodatie  

 aan het Karekietpark. 

-  Met de verenigingen meedenken over de organisatie van regionale- en landelijke  
 sportevenementen. 

-  Aandacht voor het verduurzamen van sportaccommodaties. 
  

2.6 Sport Awards Purmerend / Aanmoedigingsprijs Sportraad 2017. 
Op vrijdagavond 19 januari 2018 werden tijdens het Sportgala in theater de Purmaryn de 
SportAwards 2017 en de aanmoedigingsprijs van de Sportraad uitgereikt.  
RTV Purmerend, Spurd en de Sportraad hebben weer voor een prachtige avond gezorgd. 
De organisatie was opnieuw in handen van eindredacteur en producent Lars van der Manden  
die kon rekenen op een groot aantal vrijwilligers, chapeau! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De genodigden, sporters en vertegenwoordigers van de Purmerendse sportverenigingen, al dan 
niet in gala, en de TV kijkers thuis kregen weer een avondvullend programma voorgeschoteld. 

 Na het tellen van de stemmen, die voorafgaand en tijdens het gala via SMS waren uitgebracht,  
en de door de jury toegekende punten gingen de Awards uiteindelijk naar de volgende sporters: 
 

Beste sportvrouw: handbalster DOMINIQUE KOPPE 
Dominique Koppe werd geëerd als ’sportvrouw van het jaar’.  
De handbalster was een van de belangrijke speelsters in het team van het  
Amsterdamse VOC, dat vorig jaar het landskampioenschap behaalde. 
 

Beste sportman: wielrenner JULIUS VAN DEN BERG 
De ambitieuze wielrenner was op trainingskamp in  
het buitenland, dus hij kon niet persoonlijk de award 
in ontvangst nemen. Via facetime was hij toch 
getuige van de bekendmaking in de zaal.  
Van den Berg, uitkomend voor Monkey Town Cycling 
Team, werd vorig jaar Nederlands kampioen tijdrijden 
bij de beloften. 
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Beste jeugdsporter: beachhandbalster JESSIE VAN DE RUIT 
Jessie van de Ruit werd gekozen tot beste ‘jeugdsporter van het jaar’. 
Zij werd afgelopen jaar Europees kampioen met het Nederlands  
team tot zeventien jaar. Bovendien won ze met deze Oranje-ploeg 
zilver op het WK. 
 

Beste sportteam: selectievoetballers van PURMERSTEIJN 
De voetballers van Purmersteijn werden ’sportploeg van het jaar’.  
Het team behaalde het kampioenschap in de eerste klasse en won de 
districtsbeker. Mo N’Koubi, inmiddels gestopt maar in het successeizoen  
de aanvoerder, nam de derde prijs van het jaar in ontvangst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De prijzen werden uitgereikt door de afscheid nemende wethouder Roald Helm,  
Jancor de Boer, de nieuwe directeur van Spurd, Sharon Jonk en Tessa Maudi, speelsters  
RCW dames en Ray Vletter, voorzitter van atletiekvereniging NEA-Volharding. 
Naast juryvoorzitter Bert Slegt bestond ook dit jaar de jury uit Roald Helm, Gerrit Aafjes  
en Melvin Smit. 
 

Voor het eerst werd er tijdens het gala ook een oeuvreprijs uitgereikt.  
Voor zijn vele sportieve prestaties bij het judo ontving HENDRIK KOPPE  
uit handen van voormalig voorzitter Ben de Graaf van judovereniging  
Kodokan, de welverdiende prijs. De judoka is achtvoudig wereld- en 
Europees kampioen bij de veteranen. 

 

De aanmoedigingsprijs van de Spotraad ging dit 
jaar naar jeugdschaker VLADIMIR BARTELS van 
schaakvereniging Purmerend. Vladimir heeft in 
2017 veel bereikt. Deed mee aan Nationale 

wedstrijden en wedstrijden in het buitenland. Werd o.a. winnaar van de 
Grand Prix van Castricum waar meer dan 100 kinderen aan mee deden, 
werd 3e op het Noord-Hollands kampioenschap t/m 12 jaar en 3e t/m 14 
jaar. De aanmoedigingsprijs werd dan ook terecht door de voorzitter van  
de Sportraad, René Voorwerk, aan de veraste Vladimir uitgereikt. 
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