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Voorwoord 
 

Keerpunt 
 

Toen wij dit jaarverslag opstelden was er reeds sprake  
van een keerpunt en konden de sport- en bewegings- 
activiteiten weer normaal plaatsvinden. Dat er ondanks 
dit keerpunt de voorliggende periode niet is stilgezeten 
blijkt ook uit dit jaarverslag. 
 

Er is hard doorgetraind, op welke manier dan ook,  om dit 
voorjaar te kunnen oogsten. Ook de vele vrijwilligers 
hebben bij vele verenigingen alternatieven aangeboden 
om samen te kunnen bewegen of gezellige momenten te 
beleven. Maar het was geen makkelijke periode en dan 
leer je vaak je vrienden kennen.  
 

Zo liep de raad en het college voor op het rijk met steunmaatregelen, was Spurd actief om maatwerk 
waar nodig te leveren en waren vele sponsoren bereid hun bijdragen te blijven leveren. Maar ook de 
acties van de supermarkten, steun van RaboClubSupport en VSB Fonds Beemster maken het sporten 
en bewegen in onze regio mede makkelijker. Dank daarvoor. 
 

Het keerpunt wordt mede gemarkeerd door de nieuw gekozen gemeenteraad en de vorming van het 
nieuwe college. Gegeven onze ervaringen kijken wij weer met plezier en vertrouwen uit naar de 
samenwerking om een aantal belangrijke zaken op de agenda te krijgen of tot een afronding te 
brengen. Hierbij denken wij aan de afronding van de dossiers reclame, de voorbereidingen voor de 
nieuwe Karekiet en de uitvoering van het Sportakkoord.  
 

Op landelijk initiatief is dit akkoord lokaal gesloten en richt dit zich op zes pijlers: inclusiviteit; 
duurzaamheid; bestuurlijke versterking; sportcultuur; vaardigheid in het bewegen en topsport. 
Complementair hieraan zijn onze, voor de verkiezingen, opgestelde aandachtspunten.  
 

Als sportraad gaan we daarom onze basis versterken door een bredere samenwerking te zoeken met 
onder andere het onderwijs en de zorg. Want wij gaan er voor.  
 
René Voorwerk 
voorzitter Sportraad Purmerend  
 
Meer weten? 

• Lokaal sportakkoord >> 
 

• Aandachtspunten Sportraad >> 
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1. Bestuur, vergaderingen en communicatie   
 

 De Sportraad Purmerend is als vrijwilligersorganisatie een vertegenwoordigend orgaan van in  
 de gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad 

richten zich op belangenbehartiging van de ruim 50 aangesloten verenigingen, de bevordering 
van de sport in Purmerend in al haar verschijningsvormen, stimulering en advisering 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),  

                     Erica Helder (bestuurslid),  

                     Bert Slegt (bestuurslid) 

                     Kor Piorunek (penningmeester) en 

                     Ton Okhuijsen (vicevoorzitter),  
 

1.2 Vergaderingen, formeel en informeel overleg 
In de verslagperiode van 9 mei 2021 tot heden is door het bestuur elf keer vergaderd. 
Daarnaast heeft het bestuur, door de steeds wijzigende corona maatregelen, tussentijds veel 
zaken moeten afstemmen. 
Aan de meeste vergaderingen nam ook een afgevaardigde van de Sportstichting Spurd deel.  
Op de agenda stonden lopende activiteiten en aandachtspunten van verenigingen, de met een 
groot aantal partijen 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 de wethouder sport, ambtenaren van de 
gemeente, de fracties van de politieke partijen, de directie van Sportstichting Spurd, het 
onderwijs, de media en overige betrokken partijen. Deze contacten hebben na de zomerperiode 
veelal telefonisch of digitaal plaatsgevonden. 

 

1.3 Communicatie 
 

 Verenigingen 
Door de Sportraad zijn op verschillende terreinen aan de verenigingen adviezen uitgebracht en  
is er veelal praktische hulp geboden. Aan de orde zijn gekomen: de gevolgen van de coronacrisis, 
de financiën, de organisatie, en de communicatie met externe partijen. 
 

Regelmatig heeft communicatie tussen de verenigingen 
onderling plaatsgevonden. Zij hebben getracht elkaar te 
helpen met kennisoverdracht en het oplossen van veelal 
praktische problemen.  
 

Een aantal verenigingen hebben door de coronamaatregelen 
hun Algemene Ledenvergadering digitaal gehouden. 

 

Overleg door de verenigingen met Spurd, gemeente en 
externe partijen zijn daar waar mogelijk bijgewoond door een bestuurslid van de Sportraad. 
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In oktober heeft de Sportraad zich gepresenteerd aan de Beemster sportverenigingen.  
Een zevental verenigingen hebben zich op dezelfde avond als lid aangemeld. 
In de planning staat een bijeenkomst voor alle sportaanbieders waarbij vertegenwoordigers  
van de gemeente en Spurd aanwezig zullen zijn. Een goede gelegenheid om ook het  

gemeentelijk sportbeleid nader toe te lichten. 
 

 Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen  
 Met de wethouder sport Mario Hegger is periodiek prettig en constructief overleg gevoerd  
 over de gaande en de toekomstige ontwikkelingen op sportgebied. 
 De belangen lopen parallel, een goede samenwerking is daarom essentieel. 
 Verder is er regelmatig contact geweest met beleidsambtenaren van de gemeente Purmerend. 

Door de coronamaatregelen heeft het gebruikelijke overleg met de fracties van de politieke 
partijen maar beperkt kunnen plaatsvinden.  
Na de herindelingsverkiezingen zijn er veel nieuwe raads- en commissieleden geïnstalleerd. 
Nadere kennismaking gaat plaatsvinden om de sportontwikkelingen in Purmerend nader toe  
te lichten. 
 

 Sportstichting Spurd 
Met de medewerkers van Spurd heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden over 
aandachtspunten en sportontwikkelingen.  Verenigingsondersteuners Brian Melis en Peter Bus 
hebben de sportverenigingen op verschillende beleidsterreinen van goede informatie en 
adviezen voorzien.   
 

 

 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 
en overige media is informatie verstrekt over de sportontwikkelingen in Purmerend. 

 
 

2. Activiteiten en ontwikkelingen 
 

2.1 Sport in Purmerend 
 

 Sportakkoord Purmerend Beemster 
De kerngroep samengesteld uit afgevaardigden van Spurd, Sportraad, onderwijs, Clup Welzijn, 
H20, onderwijs/sport Beemster en de gemeente Purmerend heeft verdere uitvoering gegeven 
aan het Sportakkoord. De hierin opgenomen ambities zijn uitgewerkt in concrete plannen en  
zijn in 2021 of worden in 2022 uitgevoerd langs zes pijlers in volgorde van belangrijkheid. 
 

1.  Positieve sportcultuur 
2.  Inclusief sporten (iedereen doet mee) 
3.  Duurzame sportinfrastructuur 
4.  Vaardig in bewegen (jeugd leert bewegen) 
5.  Vitale sport- en beweegaanbieders 
6.  Topsport die inspireert 
 

Extra wordt ingezet op groepen met een grote beweegachterstand en wordt extra aandacht 
gegeven aan kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en inwoners met een lage sociaal-
economische status. 
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Verduurzaming 
Op het gebied van verduurzaming sportaccommodaties is een goede ontwikkeling gaande.  
Een tiental verenigingen met eigen accommodatie hebben inmiddels totaal € 450.000,--
geïnvesteerd in o.a. Led verlichting, zonnepanelen en warmtepomp.  
Een belangrijk deel van de investeringen is gedekt door subsidies maar een eigen bijdrage door 
de vereniging blijft noodzakelijk. Volledig verduurzamen is dus niet altijd mogelijk. 

 

 Als oplossing zou de gemeente een passende financieringsvorm kunnen aanbieden waardoor 
vertraging van het verduurzamen wordt opgelost. Bijvoorbeeld het verschil van de bestaande 
energielasten en de bereikte besparing te gebruiken als aflossingsruimte voor een renteloze 
lening. Immers sport maakt in de breedte onderdeel uit van een duurzame samenleving.  

 

Naar buiten gerichte reclame 
Het toestaan van naar buiten gerichte reclame bij buitensportverenigingen is sinds vorig jaar 
toegestaan. Dit geeft de verenigingen de mogelijkheid om extra inkomsten te generen.  
De procedure van een aanvraag blijkt in de praktijk evenwel moeizaam te verlopen. 
Onderzoek vindt plaats om de procedure efficiënter te maken, de duur te verkorten en de 
kosten voor de aanvragende vereniging te beperken. 

 

Sporthal de Karekiet 
Het Karekietpark krijgt een nieuwe sportaccommodatie. In 2021 is de gebiedsvisie voor het 
Karekietpark, samen met de uitwerking van het oostelijk deel, door de gemeenteraad 
vastgesteld. De accommodatie wordt gebouwd ten zuiden van de huidige sporthal. 

 
 
 
 

Huidig plangebied 
Karekietpark 
 

 
 
 
 

 

Het complex zelf is, net als sportcomplex De Beuk, voorzien boven het huidige parkeerterrein 
van het ROC. Hierdoor blijft voor het ROC de parkeersituatie gehandhaafd en kunnen  
’s avonds en in het weekend de bezoekers van het sportcomplex hiervan gebruik maken. 
Voordeel is ook dat tijdens de bouw de huidige sporthal nog in gebruik kan blijven. 
De aanvullende ruimten, zoals kantine en kleedlokalen, zijn op maaiveld ten noorden van dit  
parkeerterrein voorzien en worden intern verbonden met de sportruimten.  
De entree komt aan het plein dat ten noorden van het nieuwe complex wordt gerealiseerd. 
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Inmiddels is gestart met de uitwerking van de nieuwbouwplannen en heeft een eerste 
werksessie plaatsgevonden. Door vertegenwoordigers van gemeente, onderwijs, Spurd, 
Sportraad en verenigingen zijn de wensen en eisen van betrokken partijen en personen 
geïnventariseerd. Deze worden vervolgens gebruikt om een functioneel en ruimtelijk plan van 
eisen op te stellen. 
 

Om aan de huidige behoefte aan sportzaalruimte voor het onderwijs en de sportaanbieders te 
voldoen zijn 1,5 tot 2 sporthallen noodzakelijk. Gezien de nagenoeg zeker groeiende vraag, 
adviseren wij vooralsnog 2 sporthallen. 

 

Zowel de gemeente als de Sportraad ambiëren dat het sportcomplex zoveel mogelijk 
meerwaarde oplevert voor het gebied. Hierbij denken wij aan toevoeging van een grote 
opdeelbare zaalruimte (b.v. ‘Sport Sociëteit Purmerend’) waar verschillende activiteiten kunnen 
plaatsvinden waaronder denksporten. Ook kan wellicht na goed overleg het nabijgelegen 
biljartcentrum hierin worden ondergebracht.  
 

Voor dit project zijn wij van mening dat niet de hoogte van de stichtingskosten uitgangspunt  
moet zijn maar een dekkende exploitatie. 
 

 Sport’in Festival 
In sporthal De Vaart is op 23 augustus officieel het startsein gegeven van het Sport’in Festival. 
De wethouders sport Mario Hegger en Aagje Zeeman sloegen als officiële start van het Festival, 
tijdens de Bavio-instuif badminton voor de 
jeugd, een shuttle over het net. 

 

Tijdens het gratis toegankelijk Sport’in Festival 
presenteerden leden en trainers van ongeveer 
twintig sportaanbieders een week lang hun 
sport. Doel was onder meer het werven van 
nieuwe sporters/leden, immers veel 
sportverenigingen en andere sportaanbieders 
waren door en in de coronatijd leden 
kwijtgeraakt. Sport’in 2022 staat gepland van 
maandag 5 tot zondag 11 september.                     Mario Heggers, Tycho, Julia en Aagje Zeeman  

                                                                                                            bij de officiële start van Sport'in 
 Gratis sporten op de sportvelden 

Vanaf zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei 2021 zijn de sportvelden gratis beschikbaar  
gesteld om te sporten. Een groot deel van de jeugd had toen meivakantie. 
Het was een sportieve samenwerking van de voetbalverenigingen FC Purmerend in  
Weidevenne, Purmersteijn in Overwhere, De Wherevogels in de Purmer-Noord en  
SV Beemster in Middenbeemster In verband met de coronamaatregelen waren veel  
activiteiten niet toegestaan, terwijl jeugd en volwassenen tot 27 jaar mochten sporten. 

 

 Nieuwe accommodatie Rugby Club Waterland 
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Op 28 augustus is de nieuwe accommodatie van Rugby Club Waterland officieel geopend.  
Oud voorzitter Robert Jonk overhandigde 
symbolisch de sleutel van het clubgebouw aan de 
nieuwe voorzitters Bart van Diepen en Jelle Hofman.  
De grote groep vrijwilligers die in hun vrije tijd zich 
hebben ingezet is bewonderenswaardig.  
Dit nieuwe gebouw is niet alleen voor maar ook 
vooral door de leden gebouwd. 
 
 

De prachtige thuishaven voor het rugby gaat 
multifunctioneel gebruikt worden.  
Ook de sporten Aussie Rules Football en American Flag Football gaan hiervan gebruik maken.  
Naast de gebruikelijke voorzieningen bevat de accommodatie een krachthonk, twee 
behandelruimtes voor fysiotherapie en zelfs een eigen clubwinkel. Nog aangelegd wordt een 
extra grasspeelveld en een Athletic Skills Model-baan (kortweg ASM-baan). 
 

 Uitbreiding accommodatie Mixed Hockey Club Purmerend 
 Ook de hockeyvereniging MHCP heeft aan het clubgebouw een prachtige aanbouw gerealiseerd 
 met twee nieuwe kleedkamers, opbergruimte en vergroting van het dakterras. 
 Ook is de kantine verbouwd en uitgebreid onder handen genomen. 
 

Op 4 september was het feest bij MHCP en werd het nieuwe clubhuis door wethouder Mario 
Hegger geopend. Tijdens de opening werd door de wethouder ook stilgestaan bij alle 
vrijwilligers, want zonder hen was dit mooie resultaat niet gerealiseerd. 

 Met ruim 200 leden werd de avond afgesloten met een gezellige BBQ. 
 
 

    

 Landelijke kwalificaties turnen dames in de Beuk 

Purmerend was op 19 en 20 maart het kloppend hart van de turnsport. Ruim vierhonderd 
turnsters uit heel Nederland probeerden zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap 
op 23 en 24 april in Waalwijk. Daaronder waren van Turncentrum Waterland maar liefst acht 
Waterlandse turnsters die zich kwalificeerden voor de Nederlandse kampioenschappen.  
Verena Sens wist bij de senioren eerste divisie goud te bemachtigen. 

 

De organisatie van dit grote evenement was onder de bezielende leiding van Liesbeth 
Klinkhamer in handen van Turncentrum Waterland (een samenwerkingsverband van de 
turnverenigingen Gymnet Purmerend en Hercules Beemster) en de KNGU. 

 

Maanden van voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan om dit alles mogelijk te maken. 
Dankzij de enthousiaste inzet van ruim 100 vrijwilligers liep de organisatie van het evenement 
vanaf de opbouw vrijdagavond tot en met de laatste wedstrijd op zondag op rolletjes. 
Bijzondere dank ook aan de sponsors die deze wedstrijden mede mogelijk hebben gemaakt. 

 
 



 
Jaarverslag 2021-2022 van de Sportraad Purmerend 

 

Pagina  7  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Goud voor Verena Sens                                        Vrijwilligers met organisatie talent 
 

 Fleur Jong springt naar goud op Paralympische Spelen 

Para-atlete Fleur Jong uit Middenbeemster heeft op de Paralympische Spelen in Tokio de  
gouden medaille gewonnen op het onderdeel verspringen. Dat deed ze met een wereldrecord 
van 6,16 meter.   

 

De atlete kreeg van de inwoners van Beemster 
een groots onthaal. 
Burgemeester Karen Heerschop van Beemster, 
wethouder Mario Hegger van Purmerend, 
Sportraad Purmerend en sportorganisatie Spurd, 
voegden daar later nog een verrassingsreceptie 
aan toe in sporthal De Kloek. 
Een koets bracht haar en haar ouders naar  
De Kloek waar een groot gezelschap genodigden in een erehaag haar opwachtten. Ze werd een 
paar uur met mooie woorden en bloemen terecht flink in het zonnetje gezet. 
 

Fleur wordt door velen gezien als het 
toonbeeld van onverzettelijkheid. Ze zit 
namelijk niet snel bij de pakken neer.  
De eerste zeventien jaar van haar leven 
verliepen ‘normaal’, totdat  ze ineens te 
maken kreeg met een levensbedreigende 
bacterie. Ze verloor uiteindelijk haar beide 
onderbenen.  
 

Atletiek heeft haar niet alleen een nieuwe 
invulling van het leven gebracht maar ook 
het besef dat je in alles een uitdaging kunt                

                                                                                                          zien. 
Zilver voor snowboarder Chris Vos op Paralympische Spelen 
Snowboarder Chris Vos heeft net als vier jaar geleden een 
zilveren medaille behaald op de Paralympische Spelen.  
De 24-jarige Vos pakte in 2018 in zilver op de 
snowboardcross en nu deed hij dat in China op de  
banked slalom. Op de snowboardcross werd hij deze keer 
vierde. 
 

Chris, die aan een zwaar ongeval op 5-jarige leeftijd een 
verlamming van zijn rechterbeen overhield, moest op het 
Genting Snow Park in Zhangjiakou alleen de Chinees Wu 
Zhongwei voor zich dulden. 
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„Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat”, zei Vos, die 
samen met Lisa Bunschoten de Nederlandse vlag 
droeg bij de openingsceremonie in Beijing. Ik ging 
voor goud en ik kom met zilver terug. 

  

 Lisa Bunschoten pakt dubbel Goud in WK races 
Bunschoten verdedigde met succes haar Wereldtitels 
van 2 jaar geleden met uitstekende races. Zowel op  
de Banked Slalom als de Boardercross mocht zij de 
hoogste trede van het podium betreden. 

  

Zij moest en zou die plakken winnen en met die 
instelling stond zij aan de start. It’s all or nothing!  
Hoe tof is het om de beste van de wereld te zijn!  
Zij heeft laten zien dat alles mogelijk is ook met  
een beperking. 
 

De hoge verwachtingen in Beijing zijn helaas niet 
uitgekomen. Jammer, maar in de sport kun je winnen 
maar ook verliezen. 

 

 Grote waardering voor Rob en Monika Balk 
De naam Balk is 46 jaar verbonden geweest aan De Beuk en daarvoor De Beukenkamp.  
Leo Balk, de vader van Rob, begon in 1974 als beheerder. Rob en Monica begonnen samen in 
2000 als beheerders van het sportcentrum. Rob hielp zijn vader eerder al achter de bar. 

 Eind 2021 namen Rob en Monica het besluit om definitief te stoppen als beheerders.  
 Met name de coronamaatregelen heeft hun besluit versneld.    

Op 19 maart, met thuis spelende selectieteams 
van BEP en VIDO, een geschikt moment om 
het echtpaar te bedanken voor de geweldige 
jaren en hun inzet voor de Purmerendse 
sporters. 
 

Loes Hoogenhoud (voorzitter BEP), 
sportwedhouder Mario Hegger en 
bestuursleden van de Sportraad dankten  
Rob en Monika voor hun grote betrokkenheid 
en vakmanschap. 

Naast de cadeaus en de bloemen kreeg het echtpaar van de wethouder het Purmerender Koetje 
uitgereikt. In april verhuizen zij naar Texel waar zij een Bed en Breakfast gaan runnen met de 
mooie naam ‘The Island of Life’. 

 

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 het 
kunnen deelnemen aan de sport. Bij buitensportaccommodaties ontbreekt het veelal aan een 
traplift en invalidentoilet. 
 

Voor de sportsector heeft een werkgroep de knelpunten geïnventariseerd en aan de gemeente 
aangeboden. De gemeenteraad heeft in 2020 vastgesteld dat er voor onze gemeenschap een 
visie en beleid ontwikkeld moet worden voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor 
iedereen. Het is nu aan de gemeente een nieuw toegankelijkheidsbeleid vast te stellen. 
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Succesvolle eerste Kampioenen Cup Voetbal voor teams speciaal onderwijs Purmerend 
Op initiatief van Spurd, het speciaal onderwijs, Purmersteijn en de KNVB is op 28 juni een  
eerste Kampioenen Cup Voetbal georganiseerd. Het kleinschalig, onderling scholentoernooi 
heeft de spelers laten kennismaken met voetbalwedstrijden en vooral met fairplay. 
Het Special Forces team van Purmersteijn was een voortreffelijk gastheer en heeft dit toernooi 
samen met Spurd georganiseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar normaal met gele en rode kaarten overtredingen van de spelregels belangrijk zijn  
stond nu de groene kaart centraal. Het team met de meeste spelers met groene kaarten 
verdiende de Groene Kaart Bokaal. Na dit bijzonder geslaagd evenement mochten alle spelers 
een medaille en alle teams een beker in ontvangst nemen. Voor het speciaal onderwijs wordt  
de Kampioenen Cup Voetbal een jaarlijks terugkerend toernooi. 
 

 Festival to Fight Cancer 
Ook het afgelopen jaar was het door de opgelegde corona maatregelen 
niet mogelijk een zwemfestijn in het de kom van het Noordhollands 
kanaal te organiseren. Gezien de onzekerheid door de corona aan het 
begin van 2022 was het voor de organisatie ook in 2022 niet mogelijk  
om zo’n evenement te organiseren. De organisatie van zo’n groot 
zwemfestijn vergt namelijk een zeer lange voorbereidingstijd. 
 

Om toch zo veel mogelijk geld op te halen voor Fight Cancer, deze stichting werft fondsen  
voor wetenschappelijk onderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding, zijn er op  
zaterdag 17 september 2022 in Purmerend en Beemster sportieve uitdagingen met o.a.  
10 en 20 km wandelen, een zwemmarathon in het Leeghwaterbad en fietsen in sporthal de 
Kloek.   
 

De organisatie hoopt dat ook aan deze editie in Purmerend/Beemster een groot aantal 
deelnemers en teams, (particulieren, sportverenigingen, scholen en bedrijven), zich aan zullen 
melden en zich laten sponsoren zodat er die dag weer veel geld voor Fight Cancer opgehaald 
wordt. 

 

2.3  Algemene Ledenvergadering van de Sportraad 
Door de aangescherpte coronamaatregelen kon de algemene ledenvergadering, die gepland 
stond op 29 november 2021 helaas geen doorgang vinden.  
Het bestuur heeft gekozen voor een live bijeenkomst en de ALV verplaatst naar  
maandag 9 mei 2022, aanvang 20.00 uur. 
De vergadering wordt gehouden in Sportcafé De Beuk, Van IJsendijkstraat 365, Purmerend. 
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