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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Sportraad.  
Een moment waar wij als bestuur rekenschap afleggen 
aan de verenigingen, de gemeente en andere 
belanghebbenden. Als voorzitter doe ik dit met trots.  
 

Ook het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten en 
zijn er vele initiatieven afgerond, lopende of in gang 
gezet. Slechts een deel hiervan staat beschreven in dit 
jaarverslag.   
 

De Sportraad ontvangt steeds vaker vragen van de 
verenigingsbesturen die gericht zijn op het activeren  
van leden om bestuurslid te worden. Ook wordt 
regelmatig het verzoek gedaan het proces hieromtrent  
te begeleiden. 
 

Verder zien we het consumentengedrag nog steeds 
toenemen en de verenigingszin afnemen. Het is 
daarom verheugend dat dit vraagstuk is opgepakt en dit jaar in Purmerend tot een onderzoek leidt.  
 

Onze agenda zal de komende periode onder meer bestaan uit: nieuwbouw sportcomplex De Karekiet; 
verenigingsondersteuning; een structurele opzet van de Sport Awards en het samengaan van de 
gemeenten Beemster en Purmerend.  
 

Wij doen dit met passie en houden u graag op de hoogte. 
 
 

René Voorwerk 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indien zich personele mutaties voordoen bij het bestuur van uw vereniging  
verzoeken wij uw medewerking deze te melden aan het secretariaat van de Sportraad. 

 

Uitnodigingen voor de te houden Algemene Ledenvergaderingen worden op prijs gesteld! 
 

Secretariaat: Ds Martin Luther Kingweg 30, 1444 ED Purmerend 
Mob. 06-53 21 33 98 of 06-45 64 22 98 

 

Email: info@sportraadpurmerend.nl  Website: www.Sportraadpurmerend.nl 
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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: 
 
            V.l.n.r.  
 
            René Voorwerk, voorzitter 
 
          Erik Terpstra, penningmeester 
 
          Kor Piorunek, bestuurslid 
 
          Ton Okhuijsen, vicevoorzitter 
 
       Zittend, Bert Slegt, bestuurslid 
  
  
 

1.2 Vergaderingen, formeel en informeel overleg 
 In de verslagperiode van 14 mei 2018 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.  
Overleg tussen de verenigingen en Spurd, gemeente en verschillende externe partijen zijn  
 -daar waar zinvol- bijgewoond door een bestuurslid van de Sportraad.  
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Voorzittersoverleg 
In april 2019 is met de voorzitters van de 
verenigingen en medewerkers van Spurd het 
gebruik van Sportcomplex De Beuk geëvalueerd. 
 

Veelal praktische zaken kwamen aan de orde, zoals 
meer sportbeleving (gebruik uitschuifbare tribunes), 
veiligheid, kleedruimtes dames/heren, lichtval 
(badminton) en mogelijkheid tot reclame-uitingen. 
 

Verder is vastgesteld dat de gebruikstijden zowel door de sportverenigingen als het onderwijs 
volledig zijn volgeboekt. Eén van de gevolgen hiervan is dat ’s avonds de laatste wedstrijden op 
een te laat tijdstip moeten starten. Een reden te meer om bij de bouw van de nieuwe Karekiet 
met meer ruimte rekening te houden. 
 

Verenigingsondersteuner 
In september 2018 heeft Helen Kaptein, verenigingsondersteuner van Spurd, na 10 jaar het 
stokje overgegeven aan Marsha Riga. De professionele werkwijze van Helen en haar passie  
voor het verenigingsleven zijn voor de sportverenigingen zeer waardevol geweest.  
Mede namens de verenigingen danken wij haar hier hartelijk voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Helen Kaptein                                     Marsha Riga 

 

De werkzaamheden van Marsha zullen naar de verenigingen toe minder bestaan uit proactieve 
bestuurlijke ondersteuning maar meer uit een thematische benadering. 

  

Verschillende verenigingen hebben in het verslagjaar opnieuw met succes gebruik kunnen maken 
van de diensten van de BuurtSportCoaches. Deze personen in dienst van Spurd, coördineren of 
voeren taken uit binnen de sportvereniging voor de jeugd van vier tot achttien jaar. 
De BuurtSportCoache is gemiddeld twee uur per week beschikbaar, tachtig uur op jaarbasis. 
 

 Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen  
Met de wethouders sport Roald Helm (t/m juni 2018) en Mario Hegger  
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.  
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 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. 
  

Jubileum SV Kodokan 

SV Kodokan viert in 2019 haar 50-jarig 
jubileum. De vereniging biedt Judo, Aikido 
en Zelfverdediging lessen aan op 
verschillende niveaus, van beginners tot 
gevorderden, van tuimel-judo lessen (vanaf 
2,5 jaar) als ook (inter)nationaal 
wedstrijdniveau. 

 

In de Dojo aan de Mercuriusweg is het jubileumjaar van start 
gegaan met een geslaagd A-judotoernooi. Sportwethouder Hegger 
verrichtte de prijsuitreiking en overhandigde het bestuur een 
cheque ter ere van het 50-jarig bestaan van de judoclub. 

  

    Er zullen dit jaar verder leuke clinics worden georganiseerd die 
voor iedereen toegankelijk zijn. In juni komt er een reünie en voor 
het eind van het jaar wordt geprobeerd nog een 'grote' judoka 
naar de vereniging te krijgen. 

 
 

 Lintjes 
 Op 26 april 2019 zijn Henk de Kruijf (o.a. Sportraad), Peter Steenbergen 

(Wherevogels) en Koos Veltman (Rugbyclub Waterland) benoemd tot  
 Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
  

 Een mooie waardering voor een drietal sportvrijwilligers die zich jarenlang 
hebben ingespannen ten bate van de samenleving en anderen hebben 
gestimuleerd. Hartelijk gefeliciteerd! 

  

Mixed Hockey Club Purmerend 
MHCP heeft voornemens haar accommodatie uit te breiden inclusief de al eerder geplande 
bouw van twee kleedkamers. 

  

Rugby Club Waterland 
Aan de verdere ontwikkeling van het sportcomplex en de reconstructie van de Van 
IJsendijkstraat kan in 2019 uitvoering worden gegeven. Door de constructieve opstelling van  
de gemeente is definitief overeenstemming bereikt over de positionering van het clubgebouw, 
de ligging van het grasspeelveld en de ‘Skills Garden’. Deze ‘Skills Garden’ wordt aangelegd voor 
de training van specifieke technische elementen in de rugbysport. Dit aparte parcours kan ook 
uitermate goed gebruikt worden door sporters van andere sportclubs. 
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 De nieuwe btw-sportvrijstelling 

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle organisaties die zonder winstoogmerk  
de gelegenheid bieden om te sporten vrijgesteld van btw.  
 

Op 11 oktober 2018 is een informatiebijeenkomst voor de 
sportverenigingen georganiseerd. De verenigingen zijn door Bart Heijnen,  
btw specialist van Loyens & Loeff geïnformeerd over de wijzigingen,  
de financiële gevolgen voor verenigingen en de mogelijkheden om 
gebruik te maken van subsidies. Spurd heeft ook aan alle verenigingen 
een informatieboekje over de wijziging btw-vrijstelling verstuurd. 

  

Het nadeel van de gewijzigde regeling doet zich in beginsel alleen voor bij Spurd, als 
beheerstichting. Er zijn geen verenigingen in Purmerend met een eigen beheerstichting,  
omdat die constructie door de belastingdienst destijds is tegengehouden. 
 

Tot heden is bekend dat de totale negatieve impact voor de sport in Purmerend ongeveer  
€ 700.000 bedraagt. Die impact wordt op meerdere manieren opgevangen, waarvan een  
groot deel door de twee compenserende subsidieregelingen van de overheid: 
1. Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) ~ een 
    subsidieregeling voor sportstichtingen en -verenigingen die op 2 januari 2019 is 
    opengesteld. Hier doet ook Spurd een beroep op voor onderhoud, investeringen en  
    aanschaf van materialen. Aanvragen hiervoor kunnen het hele jaar door ingediend worden. 
2. Regeling specifieke uitkering sport (SPUK) ~ een subsidieregeling voor gemeenten 
    voor een aantal exploitatielasten. Deze aanvraag wordt voor 1 mei door de gemeente 
    ingediend. 
    De opbrengsten van deze 2 subsidieregelingen worden gebruikt om een deel van het 
    nadeel op te lossen, maar op dit moment is nog onduidelijk of de subsidies toereikend zijn. 
    Daarnaast wordt een deel van het nadeel opgevangen door de eindgebruiker: de 
    sportverenigingen en de inwoners. Zo zijn de verhuurtarieven die verenigingen aan Spurd 
    betalen verhoogd (deze minimale prijsstijging komt in de plaats van de jaarlijkse indexatie 
    en is in hoogte vergelijkbaar). Op eenzelfde wijze is ook het tarief voor de toegangskaartjes 

     van het zwembad verhoogd. 
 

 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.  

  

De verenigingen KV Purmer, Flying Petrels en BEP 
hebben van de gemeentelijke afdeling Uitvoering 
de mogelijkheid gekregen 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. 

 
 

 

http://www.nedvang.nl/
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Citytrainers  
Er zijn jongeren die heel goed weten welke sportieve activiteiten in de stad 
ontbreken. Zij weten waaraan bij jongeren behoefte is en wat vernieuwend 
is, bij hun in de wijk, op school of bij de sportvereniging. Spurd wil deze 
jongeren met de methode Citytrainer helpen hun talenten voor het 
organiseren van sportieve activiteiten en evenementen te laten groeien. 

 

De jongeren die de cursus vanaf mei 2019 volgen ontvangen bij voltooien 
van de theorie en de stage in de praktijk het certificaat Citytrainer. 
Daarmee sterker en zekerder gemaakt kunnen zij Purmerend verrijken met 
allerlei activiteiten voor jongeren. Een Citytrainer is ouder dan dertien jaar 
en jonger dan 24 jaar.  
 

Cursusleider Aline Slijkerman van Spurd en de Praktijkbegeleider(s) maken de cursisten wegwijs  
‘achter de schermen’ in Purmerend. Zij dragen zorg voor een goede persoonlijke begeleiding, 
zodat hun ‘talenten’ groeien tijdens de cursus maar ook na de cursus. 

 

 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. 

 

 Gebruik sportvelden tijdens de schoolvakanties. 
Gedurende de zomerperiode hebben KV Purmer en Purmersteijn de deuren opnieuw 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. 

  

 Waterlandse dames schitteren in Oranje 
Een uniek moment voor de drie 
Waterlandse rugby dames Inger Jongerius, 
Kimberley Haaker en Krista Konijn.  

                              In oktober mochten ze namelijk voor het 
eerst in hun sportcarrière uitkomen voor 
Nederland A in een oefenwedstrijd tegen 
Zweden. Bij het Nationaal Rugby Centrum 
Amsterdam werd het 33 tegen 10 in het 
voordeel van Oranje. 

         vlnr Kimberley, Krista, Zoë (assistent referee) en Inger 
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Regenboogvoetbaltoernooi 
Op 24 oktober was het alweer het 2e Regenboogvoetbaltoernooi.  

Dit toernooi is onderdeel van de Regenboogmaand Purmerend en vraagt net als de andere 
activiteiten aandacht voor het bespreekbaar maken en accepteren van seksuele diversiteit. 
Seksuele diversiteit is en hoort ook tijdens sporten gewoon te zijn, maar voor LHBT-spelers  
is dat nog vaak niet zo in hun team, bij hun club of bij supporters. 
 

NK Schermen Senioren voor Teams 
Op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018 was Sporthal De Beuk het strijdtoneel voor het  
NK Schermen Senioren voor Teams. Schermvereniging En Cavant organiseerde voor het  
3e jaar op rij in samenwerking met de Nederlandse Schermbond dit sportevenement. 
 

Het was een ideale gelegenheid om kennis te maken met deze sport en te zien hoe de 
duellerende teams van elkaar proberen te winnen. Leden van SV En Cavant waren ook nu  
weer actief als team en verdedigden de eer van de vereniging op de wapens floret en degen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Weekend vol topturnen in De Beuk 
In het weekend van 30 en 31 maart 2019 vond voor het eerst een grote landelijke turnwedstrijd 
plaats in De Beuk. De organisatie van dit grote evenement was in handen van Turncentrum 
Waterland (een samenwerkingsverband van de turnverenigingen Gymnet Purmerend en 
Hercules Beemster) en de KNGU. Alles werd tot in detail voorbereid en dankzij de enthousiaste 
inzet van ruim 120 vrijwilligers liep de organisatie van het evenement vanaf de opbouw 
vrijdagavond tot en met de laatste wedstrijd op zondag op rolletjes! In het kader van hun 
maatschappelijke stage zijn ook leerlingen van het Da Vinci ingezet. 
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Maar liefst 450 jongens- en herenturners gaven acte de présence bij de derde kwalificaties en 
kwartfinales ere- tot en met derde divisie. Ook een aantal turners uit Purmerend nam deel aan 
dit grote evenement en met succes: Barnabas Seprodi won het goud bij de junioren 2e divisie  

 en Kyan de Zinger zilver bij de jeugd 3e divisie turners. 
 

Een half jaar van voorbereiding ging er aan vooraf door 
de wedstrijdcommissie van Turncentrum Waterland. 
Het initiatief werd van harte ondersteund door de 
gemeente Purmerend en Spurd omdat het uitstekend 
past binnen het kader van stimulering van topsport-
ontwikkeling.  
 

Ondersteuning kwam er ook van uit de middenstand 
van Purmerend en de Beemster. De firma Van 't Hek 
verbond zich als hoofdsponsor aan het toernooi, maar 
er was tevens veel sponsoring in natura van andere 
bedrijven waarbij ook de Waterlandse Uitdaging een                De organisatie met stip op één! 
bemiddelende rol speelde.           

 

Sluitstuk vormde de wedstrijd voor de eredivisie jeugd, junioren en senioren op zondagmiddag. 
Turnen van zeer hoog niveau ondanks het ontbreken van turnheld Epke Zonderland.  
Het publiek zat op het puntje van de stoeltjes om niets te hoeven missen van de dubbel salto's 
en vluchtelementen die de turners lieten zien. De prijzen werden bij deze wedstrijd uitgereikt 
door wethouder Mario Hegger. 
Het grootste compliment kwam na afloop. De KNGU vroeg of Turncentrum Waterland nog een 
keer een landelijke wedstrijd wil organiseren. In optie staan alvast de halve finales voor de 
dames op 9 en 10 mei 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                     Voor het eerst een grote landelijke turnwedstrijd in Purmerend 
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 Winters Purmerend 

Als een van de activiteiten van Winters Purmerend kon er van 8 december 2018 tot 6 januari 
2019 geschaatst worden op de grote openlucht kunstijsbaan op de Koemarkt. Een groot succes!  
Er werden ijsclinics gegeven, er vonden curling wedstrijden plaats en het vrijschaatsen bracht 
één en al gezelligheid.  
 

De zorg voor de kunstijsbaan was in goede handen van de IJs en Inline-skateclub Purmerend. 
Door de vele vrijwilligers zijn vier weken lang ‘overuren’ gedraaid. Een geweldige prestatie, 
bijzondere dank daarvoor. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sponsoring 
 Evenals voorgaande jaren bedanken wij mede namens de sportverenigingen het VSB fonds 
 Beemster en het Coöperatieve fonds van de Rabobank. Door hun financiële bijdragen konden 
 noodzakelijke investeringen alsnog gerealiseerd worden. 

Verder hebben een aantal sponsoren het mogelijk gemaakt dat verenigingen opnieuw hun 
jeugdtoernooien konden organiseren. Een bijzonder compliment gaat naar de vele vrijwilligers 
die aan al deze verschillende activiteiten hun bijdrage hebben geleverd. 

  

2.2  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 opnieuw aandacht gevraagd om de 
toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking te optimaliseren. 
Algemene toegankelijkheid dient straks overal normaal te zijn. 
 

Special Forces 
Meedoen is het sleutelwoord 
Het doel van ‘Special Forces Sport’ 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 een groot aantal verenigingen. 
 

                                                                                                                                          Sinds kort G-Padel 
                                                                                                                         bij tennisvereniging Elckerlyc 
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Binnen het programma ‘Special Forces Work’ wordt nauw samengewerkt met diverse 
zorginstellingen en partijen uit het bedrijfsleven. Special Forces Work is bedoeld voor jongeren 
en volwassenen van wie de verwachting is dat zij (deels) kunnen werken in een meer beschutte  
omgeving of bij een werkgever met blijvende ondersteuning. 
 

 

 

 

 

 
 

Twee voetbalteams uit Purmerend hebben van 8 t/m 10 juni 2018 deelgenomen aan een 
bijzondere sportieve happening, de Special Olympics Nationale Spelen 2018. 
Deelname was voor alle sporters met een verstandelijke beperking ongeacht niveau of eerdere 
prestaties. Ruim 2.000 deelnemers hebben meegedaan aan 21 verschillende takken van sport.  
 

Net als bij de Olympische Spelen was er een 
openingsceremonie en in het Special 
Olympics Dorp brandde drie dagen lang de 
Special Olympics vlam. 
 

Juist voor mensen met een verstandelijke 
beperking is het belangrijk dat zij zien hoe  

 leuk en waardevol het is om te sporten.  
 Toch is het voor hen niet vanzelfsprekend  

om aan sport te doen. Bij de Nationale 
Spelen kan iedereen mee doen en iedereen 
kan winnen! Deelname was een geweldige 
ervaring voor onze Purmerendse sporters.            Purmerend laat zich horen op de Vijverberg 
De vrijwillige begeleiding verdient een pluim maar vooral de waardering van de deelnemers  
gaf hun de meeste voldoening. 

  

Life Goals 
Life Goals Purmerend is een samenwerkingsverband tussen AOP (Algemeen Opvangcentrum 
Purmerend), Leviaan, Reakt, Spurd, De Wherevogels en Rugby Club Waterland.  
Life Goals 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. In Purmerend geldt: sporten is voor iedereen! 

 

2.3  Algemene Ledenvergadering van de Sportraad bij Honkbal- en Softbalclub Flying Petrels. 
 Het verplichte formele deel van de ALV werd op 14 mei zoals elk jaar snel genomen.  
 Aftredend penningmeester, Erik Terpstra, stelde zich voor een volgende termijn weer 

beschikbaar en werd herkozen. Hierdoor bleef het bestuur ongewijzigd. 
  

Een van de bespreekpunten was de invoering van de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van vastgelegde informatie van clubleden moet 
bekend zijn waarvoor deze wordt gebruikt en wie over die informatie kan beschikken.  
 

Tot slot vraagt de voorzitter een applaus voor de vertrekkende sportwethouder Roald Helm die 
in de afgelopen periode als wethouder veel voor de sport heeft betekend en wenst hem veel 
succes in zijn thuisland Curaçao.  
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Na de pauze was het woord aan Jancor de Boer. 
De per 1 januari 2018 in dienst getreden directeur van Spurd 
stelde zich aan de aanwezigen voor en vertelde wat hij zoal 
gedaan heeft in zijn werkzame leven en hoe zijn sportieve 
loopbaan er tot nu heeft uitgezien.  
Verder liet hij weten welke speerpunten van Spurd de 
komende tijd extra aandacht zullen krijgen. 

 
 

2.4 Sport Awards Purmerend 
Een prachtig maar arbeidsintensief evenement wat de afgelopen jaren is georganiseerd door 
RTV Purmerend, Spurd en de Sportraad. Met alle belanghebbenden is vastgesteld dat dit voor 
2018/2019 zowel financieel als organisatorisch helaas geen haalbare kaart was.  
Nagedacht wordt over een andere opzet die minder inzet vraagt waardoor vanaf 2020 dit 
belangrijke lokale sportpromotie evenement wel jaarlijks kan terugkeren.  

 

2.5  Nieuwjaarsreceptie 2019 
Alvorens voorzitter René Voorwerk in een behoorlijk vol sportcafé De Beuk zijn speech uitsprak 
en waterpolocoach Robin van Galen een trefzekere presentatie hield, stond Lataesha Narain 
volop in de schijnwerpers. 

  

 Aanmoedigingsprijs voor sprintwonder Lataesha Narain 
Het 14-jarige sprintwonder van IJs- en Inline-skateclub 
Purmerend kreeg uit handen van bestuurslid Kor Piorunek de 
aanmoedigingsprijs uitgereikt. Lataesha schaatst sinds haar 
6e jaar en is nu 3 jaar lid van de club.  
 

Bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen inlineskaten op 
de baan en weg werd zij afgelopen jaar eerste op de 100 
meter sprint bij de kadetten. Op de ‘one lap’ pakte ze haar 
tweede zilveren medaille en ook op de 500 meter veroverde 
zij zilver. Ook bij het schaatsen maakte zij een ongelooflijke 
progressie door.  

 

De winnares voelde zich enigszins opgelaten door zoveel 
aandacht maar was desondanks dolblij met de standaard en 
de bijbehorende bloemen.                                                                                 Lataesha Narain    
 

Toespraak voorzitter                                                                                             
In zijn betoog ging René Voorwerk in op zaken die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn, maar ook 
op beslissingen die nog op een antwoord wachten. Belangrijk noemde hij de steeds toenemende 
bundeling van krachten van verenigingen. Datzelfde geldt voor de verduurzaming bij de clubs, 
met als grote voorbeeld de zonnepanelen die handboogschietvereniging Waterlandschutters 
heeft laten plaatsen. Ook ging hij in op de plannen met betrekking tot vervanging van de sterk 
gedateerde sporthal De Karekiet. Door overdag onderwijs en ’s avonds verenigingen als 
gebruiker te hebben is de investering mogelijk hoger, maar de exploitatie voordeliger. 

  

In 2018 zijn er al wat grote evenementen naar de Beuk gekomen, maar er is meer mogelijk.  
Dit bewijzen de vele contacten van bonden met verenigingen en Spurd. Het belang van deze 
evenementen staat ook vermeld in het collegeprogramma, dus er zal meer energie voor moeten 
worden vrijgemaakt. 
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Op het reclamegebied zijn er in 2017 politieke besluiten genomen ten aanzien van de uitvoering 
van het beleid. In tegenstelling tot de verwachtingen is daarvan in 2018 niets zichtbaars tot 
uitvoering gebracht. Dat is jammer en opnieuw roepen we de belanghebbenden op hier op korte 
termijn werk van te maken.  

 

Ten aanzien van de verenigingen zijn er veel zaken die de aandacht nodig hebben: 
-   Purmerend heeft landelijk gezien een lage deelname aan georganiseerde sport;   
-   Minder actieve leden en leden die zich als consument gedragen; 
-   Verenigingen moeten heel veel, bijvoorbeeld de kwalificaties van trainers, VOG eisen  

        en wet- en regelgeving. In 2017 was het de drank- en horecawet en in 2018 de AvG. 
        Bestuurdersaansprakelijkheid vergt dit serieus op te pakken; 

           -   Vanaf dit jaar is het Belastingplan van kracht met belangrijke wijzigingen van de btw 
         voor sport.  

Voor het uitvoeren van een breed gedragen beleid dienen de volgende aspecten aan de orde  
te komen: 
-   Laagdrempeligheid en gevarieerd sportaanbod van recreatief tot topsport; 
-   Goede en voor gehandicapten toegankelijke accommodaties; 
-   Rationele manier van verduurzamen; 
-   Reële afschrijvingstermijnen van accommodaties; 
-   Bij de verdichting van de woningbouw ook ruimte te hebben voor beweging; 
-   Bestuurlijke versterking/ ondersteuning van verenigingen. 

 

Tot slot gaf de voorzitter aan dat een vertaling van het collegeprogramma, de vraagstukken bij 
de verengingen en de uitdagingen die er op sportief gebied zijn weer om een samenhangend en 
integraal sportbeleid vragen. Een beleid waaraan voorafgaand alle actoren, zoals verenigingen, 
Spurd en Sportraad hun inbreng kunnen geven. Hij benadrukte vooral het woord ‘voorafgaand’ 
waardoor een breed gedragen beleid kan worden uitgevoerd.  

 

 Robin van Galen 
De succesvolle waterpolocoach Robin van Galen gaf een 
inspirerende presentatie. De man die in 2008 met de 
Nederlandse dames Olympisch goud veroverde, hield de 
aanwezigen voor dat met passie, geloof in eigen kunnen 
en de benodigde mensen en karakters in één groep 
doelen gesteld en gehaald kunnen worden. 
 

Rotterdammer Van Galen, momenteel coach van de 
waterpolomannen en bestuurslid van eredivisionist 
Excelsior, vertelde onder meer dat hij twee dagen voor 
de Olympische Spelen van 2008 naar de kerk in zijn 
woonplaats ging ("ik ga wel meer naar de kerk, omdat ik 
er inspiratie uithaal") en geconfronteerd werd met een 
preek die als titel “Ga voor goud' had". Is dat toeval?  
Ik kende de voorganger helemaal niet en hij mij niet.  
Hij wist ook niet dat ik in de kerk zat. Drie weken later 
stonden we met een gouden medaille in onze handen.  
Ik geloof niet in toeval", aldus Van Galen tot slot. 
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