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1. Inleiding 
 
 
Beste leden, 
 
Het is inmiddels twee jaar geleden dat we elkaar gezien hebben bij een ledenvergadering van het 
Wassenaars Sportcontact. Twee jaar waarin veel is gebeurd. Sinds begin 2020 heeft Corona ervoor 
gezorgd dat de wereld zoals wij deze tot dan toe kenden volledig is veranderd. Ook voor de sport en de 
sportverenigingen heeft het veel aanpassingsvermogen gevraagd. Wij hopen vooral dat u zelf gezond 
bent gebleven en dat het voortbestaan van uw vereniging niet in het geding is.  
 
Middels dit jaarverslag willen wij u laten zien dat wij in de afgelopen tijd ook niet stil hebben gezeten en 
dat wij ons best hebben gedaan om de sport in Wassenaar en de verenigingen in het bijzonder te 
ondersteunen. Bij de gemeente hebben we steeds getracht te onderschrijven hoe belangrijk sport is. Niet 
alleen voor de lichamelijke gezondheid van onze dorpsbewoners, maar ook voor de geestelijke 
gezondheid en de sociale ontwikkeling. 
 
In dit jaarverslag zullen wij de onderwerpen behandelen die ook op de agenda hadden gestaan voor een 
vergadering. Mocht u hierover vragen hebben, of over andere zaken, schroom dan niet om contact met 
ons op te nemen. 
 
 

2. Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter:  Jan Pieter Becker (janpieterbecker@planet.nl) Aftredend, herkiesbaar 
Penningmeester / Zaalsporten: John Spring in ’t Veld (spring@ziggo.nl) Najaar 2022 
Secretaris: Sabine van Leeuwen (s.vanleeuwen@maxxus.nl) Najaar 2023 
Vice-voorzitter / Veldsporten: Berry Vrijburg (b.vrijburg@casema.nl) Najaar 2022 
Natte sporten: Herman Wassenaar Aftredend, herkiesbaar 
 
Het bestuur van het Wassenaars Sportcontact bestaat momenteel uit vijf mensen. Aangezien er een 
aantal dubbelfuncties zijn, kan het bestuur uitgebreid worden. Mocht u belangstelling hebben voor een 
functie in het bestuur, horen wij dat natuurlijk graag.  
Zoals u ziet, zijn er twee leden aftredend en herkiesbaar. Wij gaan ervan uit dat – zonder tegenbericht – 
deze leden voor een volgende termijn van drie jaar herkozen worden. Mocht u - om welke reden dan ook -  
het hier niet mee eens zijn, heeft u tot 31 december 2021 de tijd om bezwaar aan te tekenen en een 
tegenkandidaat voor te dragen. In het nieuwe jaar zullen dan verkiezingen volgen. 
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3. Leden Wassenaars Sportcontact 
 
 Het Wassenaars Sportcontact telt momenteel 17 leden. Hieronder treft u een overzicht. 

 

  
 
 

4. Financieel verslag  
 
Normaal gesproken worden de jaarcijfers uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering. We beperken 
ons nu tot de resultatenrekeningen over de jaren 2018, 2019 en 2020 en de begrotingen over die 
jaren en 2021. De jaren 2019 en 2020 zullen nog door de Kascommissie beoordeeld moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 31 december 2020 waren er geen saldi Debiteuren en Crediteuren. Alle betalingen waren per die 
datum dus door Sportcontact gedaan en alle lid-verenigingen hadden de jaarlijkse contributie op tijd 
betaald. 
Jaarlijks is van de Gemeente een subsidie ontvangen. Deels zijn daarvan uitgaven gedaan, het 
restant is gereserveerd. 



 
5. Contacten met de gemeente Wassenaar  
 
 Regelmatig heeft Jan Pieter Becker (voorzitter van het Wassenaars Sportcontact) overleg gepleegd 

met Wethouders Inge Zweerts-de Jong en Hubert Schokker. Belangrijke onderwerpen van gesprek 
waren in de afgelopen tijd: 

- Sporthal (Oud & Nieuw) 
- Coronaregels 
- Verwachtingen Gemeente – WSC / Sportend Wassenaar 

 
6. Vrijwilligersverzekering  
 
 De Gemeente Wassenaar heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die in Wassenaar 

actief zijn. Hier vallen ook de sportvrijwilligers onder. Voor informatie over de verzekering en wat er 
precies gedekt is, verwijzen wij u naar de beleidsmedewerkers van de Gemeente Wassenaar. 

 
7. Sporthal  
 

In de afgelopen jaren hebben wij u al regelmatig verslag gedaan van de plannen voor de nieuwbouw 
van een sporthal. De huidige gemeentelijke sporthal aan de dr. Mansveltkade en de Sporthal op het 
terrein van de Kieviten zijn allebei hard aan vervanging toe. Gekozen is voor nieuwbouw van één hal 
op het terrein van Kieviten. In deze hal krijgen alle huidige gebruikers van beide hallen een plekje. De 
fase van plannen en bouwtekeningen maken is voorbij. Juridisch is inmiddels ook alles rond. Het 
beheer is geregeld en binnenkort wordt met de sloop van de oude hal van Kieviten begonnen. Zolang 
de nieuwe hal nog niet gereed is, zal de hal op de dr. Mansveltkade (De Schulpwei) in gebruik blijven. 

 
8. Sportakkoord “Wassenaar in beweging” 

 
 Namens het Wassenaars Sportcontact heeft Sabine van Leeuwen zitting in de Kerngroep van 

“Wassenaar in beweging”. De partners in deze Kerngroep willen meer bijdragen aan een actief, 
sportief en gezond Wassenaar. Het Nationaal Sportakkoord is aanjager voor het akkoord. Doelstelling 
van dat nationaal akkoord is om de georganiseerde sport vanwege haar onmiskenbare positieve 
bijdragen aan gezondheid (zowel fysiek, sociaal als mentaal) de komende jaren optimaal in te blijven 
zetten en daarvoor tot “toekomstbestendige sport- en/of beweegorganisaties” te komen.  
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen staan ‘klassieke’ sportverenigingen echter onder druk. 
Dat merken we met name aan teruglopende ledenaantallen, toenemende druk op het 
vrijwilligersbestand en groeiende financiële vraagstukken. Er is actie nodig, daarvoor is het Nationaal 
Sportakkoord opgesteld. Realisatie daarvan gaat via lokale sportakkoorden en daar is vanuit het Rijk 
inhoudelijke en financiële ondersteuning voor beschikbaar. In de bijlage treffen jullie een flyer met 
meer informatie over het akkoord en de wijze waarop er subsidie aangevraagd kan worden voor 
activiteiten die binnen het akkoord passen. 

 

9. Preventieakkoord  
 

Namens het Wassenaars Sportcontact heeft John Spring in ’t Veld zitting in de Kerngroep van het 
Preventieakkoord. Het Lokaal Preventieakkoord (LPA) sluit aan op het uitvoeringsprogramma lokaal 
gezondheidsbeleid 2020-2022 en het lokaal sportakkoord “Wassenaar in Beweging 2020-2023”. 
Beide documenten deden voorwerk voor het LPA door preventie (op het gebied van roken, 
overgewicht en problematisch alcoholgebruik) als thema op te nemen. De ambitie is de aanpak uit 
beide lokale akkoorden en het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid in de periode 2021-
2023 in elkaar te vlechten en zo te komen tot één krachtig leefstijlakkoord Wassenaar dat ook na 
2023 wordt voortgezet.  
De organisaties in het maatschappelijk domein, ondernemers en inwoners van Wassenaar, maken 
afspraken om zich gezamenlijk in te spannen voor het bevorderen, versterken en behouden van een 
gezonde en veilige leefomgeving in Wassenaar.  



Het motto is ‘Niet tobben over wat niet kan, maar genieten van wat wel kan’. Het concept van 
positieve gezondheid, gericht op het stimuleren van het vermogen van mensen om met fysieke, 
mentale en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren, is de bril 
waardoor naar preventie gekeken wordt.  
Gezondheid is niet het domein van zorgprofessionals alleen, maar van iedereen. Van 
samenwerkende partners in meerdere domeinen, inwoners en ondernemers. Die samenwerking 
wordt tot leven gebracht in het lokaal preventieakkoord Wassenaar. 

 
10. Wassenaars Sportcontact in de (nabije) toekomst  
 
 WSC is de overlegpartner voor de Gemeente Wassenaar inzake sport en daarmee  

gerelateerde (sociale) activiteiten. Wij werken samen binnen het sociaal domein ter bevordering van 
beweging in de meest brede zin. We zijn een netwerkorganisatie voor de Wassenaarse 
(sport)verenigingen.  
We hebben in de afgelopen jaren verschillende dossiers (bijvoorbeeld sporthal en subsidie) 
uitgevoerd en activiteiten (netwerkborrels met presentaties) georganiseerd.  
Namens sportend Wassenaar hebben de bestuursleden zitting (gehad of nog steeds) in 
maatschappelijke commissies ter bevordering van gezondheid en sport. 
 
Alle sportverenigingen gezeteld in Wassenaar kunnen lid worden van het WSC.  
We gaan in de komende periode onze leden en potentieel nieuwe leden actief benaderen en zullen 
hen verschillende vragen voorleggen. De belangrijkste vraag is: wat zijn de wensen en behoeften van 
onze leden die het WSC kan uitvoeren?  
Wij willen de toegevoegde waarde van het WSC vergroten en kijken of we op juiste weg zijn of 
bijsturing nodig hebben. 

 

 
11. Huishoudelijk regelement  
 
 Omdat het WSC naast de sportverenigingen ook andere sport-gerelateerde organisaties wil toelaten 

tot de vergaderingen en evenementen, zal hiervoor toestemming gevraagd dienen te worden van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast zijn de laatste statuten flink verouderd. Het bestuur 
heeft gemeend een Huishoudelijk regelement op te moeten stellen waarin e.e.a. geregeld wordt. Een 
concept hiervan treft u in de bijlagen.  

 
 

12. Slotwoord  
 
Natuurlijk is een schriftelijk verslag niet hetzelfde als een fysieke vergadering en zal in bovenstaande 
lang niet alles behandeld zijn wat in de laatste twee jaar aan de orde is geweest. Wij hopen u echter 
een kleine indruk te hebben gegeven van wat er bij ons speelt. Wanneer u vragen of opmerkingen 
heeft over het verslag of over iets anders, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via het 
secretariaat (s.vanleeuwen@maxxus.nl). 
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