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Voorwoord 
 
 

 
Er zijn de laatste jaren enkele veelgebruikte (in keurig 
Nederlands) ‘mode’woorden en -uitdrukkingen, zoals 
‘heftig’, ‘bizar’, ‘zuur’ en ‘hij doet z’n ding’, ‘komt goed’ 
enzovoorts. 
De eregast tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het 
vorige verslagjaar Esther Vergeer uitte BIZAR. 
Naar believen positief en negatief te hanteren. In haar 
geval positief en dat gold uiteraard voor haar eigen 
inspanningen en prestaties en de dingen die zij 
daardoor wereldwijd kon meemaken.  
 
Maar in negatieve zin was het woord ook als een 
voorspelling van het afgelopen verslagjaar. 
Want het effect van de activiteiten van financiële 
onverlaten  -met name in de USA-  was voor heel veel 
banken, bedrijven en landen ronduit desastreus. 
Ethiek en hebberigheid kruisten elkaar ! 
‘Globalisering’ kreeg op negatieve wijze de betekenis 
die wij nu pas leerden kennen en waarvan het einde 
voorlopig nog niet in zicht is. Ook in ons land gingen 
onbekende beerputten open, als gevolg waarvan we 
nu voor immense bezuinigingsronden staan.  
 
Al met al geen toegevoegde waarde voor de sport-
sector. Subsidies en sponsoring worden heroverwogen. 
 
Een ander ouderwets woord is ZUUR.  “Na het zuur het zoet” horen wij onze premier JP nog zeggen.  
Een sportman met een Brabants accent meldt een onterecht verloren wedstrijd als ‘erg zuur’. 
Voor Purmerend is het zuur dat Provinciale Staten Noord-Holland te maken kreeg met het IJslandse debacle 
en de stadsverwarming al jaren overmatig zwaar op de gemeentelijke begroting drukt.  
Niet voor niets is de gimmick bij het financieel jaarverslag op de laatste pagina eigenlijk een navrante grap. 
 
Belangrijke investeringen kunnen momenteel geen doorgang vinden. In hoofdstuk 2 wordt daarover op 
diverse plaatsen nadere toelichtingen gegeven. In datzelfde hoofdstuk wordt aangegeven hoe de Sportraad 
onverdroten en  tezamen met de gemeente en andere organisaties voortdurend zoekt naar oplossingen en 
daarmee de noodzakelijke aandacht voor de sport  -ook in deze moeilijke tijd-  onderstreept. 
 
Want sport gaat altijd door, en ook dit verslag ademt ‘sport’. 
Om heftig positief te eindigen: het is bizar en soms zuur, sporters doen hun ding en het komt allemaal goed. 
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Het is belangrijk om alle personele mutaties steeds spoedig aan het Sportraad-secretariaat te melden.  

Voor de bereikbaarheid van de verenigingscontactpersonen geldt dit met name de NAW-gegevens, (mobiele) 
telefoonnummers, email-adressen (evt. privé) en website-url’s. 

Toezending van (digitale) clubbladen aan de Sportraad-portefeuillehouders of secretaris wordt op prijs gesteld ! 
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1. Bestuur, vergaderingen en communicatie 

1.1 Bestuur.  
In de ALV van 20 april 2009 zijn twee bestuursleden afgetreden, t.w. secretaris Frans Ros (FR) en de 
penningmeester Jan Haije (JH). Frans Ros was herkiesbaar, terwijl Jan Haije kon worden opgevolgd door 
Jos Verbeek (JV). Bij acclamatie werd FR herkozen en JV gekozen. 

 
De Sportraad bestond in 2009 - 2010 uit: 

 
 E.R. Kammeijer Erik EK voorzitter 
 F.M. Ros Frans FR secretaris 
 J. Verbeek Jos JV penningmeester 
 H. de Kruijf Henk HK bestuurslid 
 A.A. Okhuijsen Ton TO vice-voorzitter 
 E. Slegt Bert BS bestuurslid 
 J. Smit Jan JS bestuurslid 
 W.A. de Vos Wim WV bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactadres:  
Postbus 144, 1440 AC Purmerend 
T: 0299-431 654   M: 06-2000 5553 
E: frans.m.ros@hccnet.nl 
Website-url: 
www.spurd.nl (pagina Sportraad) 

De Sportraad op de Nieuwjaarsreceptie 2010 met eregast de Wereld- en Olympisch Kampioen 
Lange afstand (10 km) zwemmen in open water: Maarten van der Weijden. 
Vlnr: TO – HK – EK – FR – Maarten – BS – JS – JV – WV.    Foto: Johan Koopmans 
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Bestuursvergaderingen  
 
  11 mei  2009  
  15 juni  2009 
  10 augustus 2009  
    5 oktober   2009  
    2 november 2009  
    7 december 2009  
  16 januari 2010  
  15 februari 2010 
  17 maart 2010 
  19 april 2010 

 
1.2 Vergaderingen, formeel en informeel overleg 

In de verslagperiode van 20 april 2009 tot heden is door het bestuur tienmaal 
vergaderd. Aan de meeste vergaderingen nam ook deel de heer Rens van der 
Leij, directeur van de Sportstichting SPURD. 
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 vele gesprekken over uiteenlopende onderwerpen 
gevoerd.  
Overleg is gevoerd met het college van B&W, de fracties van de politieke 
partijen, de Sportstichting SPURD, het onderwijs, het VSB-fonds, Stichting 
Kinderopvang Purmerend (SKOP), Sportservice Noord-Holland (SSNH)\ 
en de media. 
 

1.3 Communicatie 
 Verenigingen  

Op verschillende terreinen zijn door de Sportraad aan de verenigingen adviezen uitgebracht en er is 
veelal praktische hulp geboden. Meest voorkomende onderwerpen waren de organisatie, de financiën 
en de communicatie met externe partijen. 

          Er is met succes een start gemaakt met verenigingsondersteuning door SPURD. 
          Waar mogelijk heeft de Sportraad de Algemene Ledenvergaderingen van de sportverenigingen 
          bijgewoond. 
          Reguliere gesprekken tussen de gemeente/SPURD en de verenigingen zijn daar waar zinvol 
          bijgewoond door een bestuurslid van de Sportraad. 

      Periodiek overleg wordt gevoerd door de voetbalverenigingen in de regio Waterland en de KNVB. 
 

 Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen en Provinciale Staten  
Zowel met wethouder Sport Mona Keizer als de fracties van de politieke partijen zijn met grote 
regelmaat gesprekken gevoerd over de gaande en de toekomstige ontwikkelingen op sportgebied. 
De inmiddels bestaande vertrouwensrelatie is van groot belang voor de verdere ontwikkelingen  
van de sport in Purmerend. De belangen lopen parallel, een goede samenwerking is dus essentieel.  

 
 Sportstichting SPURD 

Over de goede samenwerking en kontakten met de sportstichting SPURD zijn wij verheugd.  
Dit centrale loket voor de sport heeft inmiddels een grote toegevoegde waarde voor de sport in 
Purmerend. Met de directie en medewerkers vindt met grote regelmaat afstemming plaats over 
aandachtspunten en ontwikkelingen in de sport. Door de besturen van SPURD en de Sportraad wordt 
formeel twee maal per jaar vergaderd. 
 

 Sportservice Noord-Holland 
Met een aantal medewerkerkers van Sportservice Noord-
Holland (SSNH) werd communicatie over lopende 
activiteiten onderhouden. Tevens is de SSNH-
jaarvergadering 2009 bijgewoond. 

 
 De media  

Interviews en artikelen over de Sportraad in Purmerend `werden geplaatst in het Gezinsblad, het 
Noord-Hollands Dagblad, de Zondagkranten en het Purmerends Weekblad. Ook De Telegraaf 
besteedde door de speciale Purmerendse verslaggever Jouke Kooiker aandacht aan activiteiten in de 
column Metropool Sport. 
Door het contact met RTV Purmerend worden in eerste instantie de radioluisteraars op de hoogte 
gehouden van sport. Maar ook de televisiekijker werd betrokken, want het tweede Sportforum op 8  
februari 2010 o.l.v. Tom Egbers werd integraal en direct uitgezonden. Daardoor zijn nog meer mensen 
op de hoogte gesteld van wat er op sportief en politiek niveau zoal speelt. 
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2. Ontwikkelingen 
 
2.1 Met verenigingen 

Naast onze voortdurende zorg naar de kwaliteit van een aantal accommodaties waren de meest in het oog 
springende activiteiten en ontwikkelingen: 
 

 De aanleg van een kunstgrasveld bij de korfbalvereniging KV Purmer en  -geheel nieuw in Purmerend-   
de aanleg van vier beachvolleybalvelden.  
Bijzondere dank gaat uit naar het VSB-fonds Beemster die de kostbare verlichtingsinstallatie voor het 
complex heeft gesubsidieerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De voorbereidingen van de bouw van multifunctionele kleedaccommodaties bij de Wherevogels en  
FC Purmerend zijn in een vergevorderd stadium. Realisatie gaat in 2010 plaatsvinden. 

 De benodigde ruimte in Purmerend voor uitbreiding van sportaccommodaties ontbreekt. Het is aan de 
gemeente om plaats te vinden voor de op termijn voorziene ruimtevragers ! 

 Voor een aantal buitensportverenigingen zal door de gemeente op korte termijn concreet beleid moeten 
worden gemaakt m.b.t. de vervanging van een aantal sportaccommodaties, gebouwd in de jaren ‘70.  

 De Sportraad heeft met wethouder Mona Keijzer regelmatig overleg gevoerd over de gerezen financiële 
problemen tussen gemeente en WZ&PC. Ter compensatie van de sterk gestegen zwembaduurtarieven is 
door de gemeente een éénmalige beperkte financiële bijdrage in het exploitatietekort toegekend.  
Op verzoek van de wethouder is voor de nog bestaande problematiek overleg gaande tussen WZ&PC  
en SPURD.   

 Bij een groot aantal verenigingen staat de bestuurskracht sterk onder druk. De vrijwilligersproblematiek 
heeft ook het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. De aanstelling van een verenigingsondersteuner 

 door SPURD blijkt een juiste keuze te zijn. Getracht zal worden deze functie in tijd uit te breiden. 
Inmiddels zijn door de verenigingsondersteuner bij een groot aantal sportverenigingen accountgesprekken 
gevoerd. 

 De gemeente Purmerend heeft in 2009 voor alle vrijwilligersorganisaties een collectieve vrijwilligers-
verzekering afgesloten. De verzekering geeft de sportverenigingen tevens dekking voor de bestuurders-
aansprakelijkheid. 

 Met combinatiefuncties wordt ingezet op de totstandkoming van functies waarbij mensen in of voor 
verschillende sectoren werken, terwijl ze in dienst zijn van één werkgever. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan vakleerkrachten en trainers, die naschoolse sportactiviteiten organiseren en zo een lijntje 
leggen tussen de sportvereniging en het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. Voor de uitvoering 
van combinatiefuncties stelt het Rijk deels subsidie beschikbaar. Hierbij is voorwaarde dat de gemeente 
aanvullende extra geldmiddelen beschikbaar stelt. Helaas ziet de gemeente hiertoe tot heden geen 
mogelijkheid. 

Na ontvangst van de bloemen van 
voorzitter Martin Delgman van kv Purmer 
was er bij de opening van het 
kunstgrasveld uiteraard ruimte voor de 
sportieve tegenprestatie van wethouder 
Mona Keijzer. (Foto: kv Purmer)
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Sportplezier ! Ook het BEP 4 team vierde haar kampioenschap in 2009  (foto F.Ros) 

 Positief is de gerealiseerde aanschaf van 37 AED’s (automatische externe defibrillator) voor alle binnen- 
en buitensportaccommodaties en bijbehorende cursussen over het gebruik van de AED voor de 
verenigingsvrijwilligers. De gemeenteraad heeft het hiervoor benodigde budget beschikbaar gesteld. 

  
 Maatschappelijke stages 

in de sport zijn bij een 
actief transferpunt van 
SPURD ondergebracht. 
Uitvoering vindt plaats in 
samenwerking met het 
voortgezet onderwijs, het 
mbo-onderwijs voor Sport 
en Bewegen en de 
vrijwilligerscentrale.  
Het is onontkoombaar dat 
de sportvereniging als 
vrijwilligersorganisatie bij 
de begeleiding van 
stagiaires ondersteuning 
nodig heeft. 
Maatschappelijke stages 
zijn vanaf 2011 een 
wettelijke verplichting. 

 
 De gemeente Purmerend 

heeft in 2009 voor alle 
vrijwilligersorganisaties 
een collectieve 
vrijwilligersverzekering 
afgesloten.  
De verzekering geeft de sportverenigingen tevens dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid. 
 

 In overleg met SPURD en fiscaal adviseur Deloitte wordt onderzoek gedaan naar besparing van btw  
 bij de aanleg en exploitatie van sportaccommodaties. Van het ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’  

is veel sneller sprake dan in het verleden werd aangenomen. Voor de verenigingen die hiervoor in 
aanmerking komen heeft dit als resultaat dat 6% btw verschuldigd is over de opbrengsten van de 
terbeschikkingstelling, maar ook dat 19% btw over de investerings- en exploitatiekosten aftrekbaar is. 
SPURD heeft als stichting de mogelijkheid als uitvoerder van de nieuwe constructie op te treden 
en heeft zich hiertoe bereid verklaard. Mede door deze ontwikkeling zal een formele aanpassing van  
de huurcontracten van alle buitensportaccommodaties plaatsvinden. Formeel juridisch is er straks geen 
sprake meer van huur maar van ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’. 

 De Sportraad en SPURD zijn van mening dat gewerkt moet worden aan ‘een huis voor de sport’.  
Naast professionele advisering kunnen voor de verenigingen administratieve werkzaamheden worden 
uitgevoerd. De bestuurders kunnen zich dan vooral gaan richten op de meer beleidsmatige en 
sporttechnische aangelegenheden en worden niet belast met de administratieve rompslomp. 
 

 Bij een aantal sportverenigingen is gestart met Buitenschoolse Kinderopvang (BSO). SPURD onderhoudt 
namens de verenigingen contact met de Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) over het voor alle 
verenigingen te hanteren tarievensysteem.  

 Ongewenst is de beoogde bezuiniging in 2011 op de onderhoudskosten van SPURD resp. de te 
verstrekken gemeentelijke subsidie aan SPURD. Deze bezuiniging zal ten koste gaan van het 
onderhoudsniveau van de sportaccommodaties en/of leiden tot een extra doorberekening van kosten in de 
geldende tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties. 

 Uitvoering van gemeentebeleid inzake reclamezuilen t.b.v. van een in te stellen sportfonds en de aanleg 
van een parkeerterrein op het terrein van Purmersteijn t.b.v. deze vereniging en de Flying Petrels is nog 
niet gerealiseerd. 
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2.2 Sporten met een beperking 
 

 Het verbeteren van de toegankelijkheid sportaccommodaties voor mindervaliden staat al lange tijd op de 
(politieke) agenda. Door de gemeente is tot heden geen ruimte gevonden voor het beschikbaar stellen van 
de benodigde geldmiddelen. Externe fondsenwerving heeft voor dit project nog geen resultaat opgeleverd.  

 
 In Amsterdam-Noord wordt voor kinderen met een 

beperking het prachtige sport- en spelcomplex  
‘Only Friends’ in gebruik genomen (foto rechts).  
Voor wat betreft de breedtesport moet iedereen met 
een beperking voor sport daar terecht kunnen.  
Op termijn wordt ook aan topsport gedacht.  
Naast de gerealiseerde faciliteiten (binnen- en 
buitensport-accommodaties, zwembad) wil men ook 
een klein hotel daaraan koppelen. Voor de mensen 
met een beperking in Purmerend waarvoor geen 
faciliteiten beschikbaar zijn wordt door SPURD 
onderzocht of van deze accommodatie gebruik kan 
worden gemaakt. Dit betekent o.m. onderzoek naar  
de mogelijkheden van vervoer.  
 

 De  Reumabond en het Reumafonds zijn voornemens binnen 3 jaar te fuseren. De nu nog zelfstandige 
lokale patiëntenverenigingen worden na de fusie verplicht gesteld als afdeling van het nieuwe fonds verder 
te gaan. De Purmerendse reumapatiëntenvereniging Club2RP zal in 2010 de afweging maken of zij als 
vereniging zelfstandig doorgaat of gehoor geeft aan deze verplichting. 
 

 Tegen de ontwikkeling van geheugenverlies of dementie kan medicatie helpen, maar volgens 
wetenschappelijk onderzoek heeft regelmatige bewegingstherapie of zwemmen hetzelfde resultaat. 
Spurd-LeeghwaterBad heeft met het project ‘Zwem Samen’ een nieuwe en innoverende activiteit 
geïntroduceerd en is hiervoor beloond met een landelijke prijs. 

 
2.3 De evaluatie van de Sportnota  

De gemeenteraad heeft in september 2009 de voortgangsrapportage besproken van de Sportnota  
(2008-2011). Vastgesteld is dat de nota grotendeels is uitgevoerd.  
Zowel de politiek als wethouder Mona Keijzer spraken breed hun waardering uit over de uitvoering. 
Complimenten waren er voor SPURD en de Sportraad. Belangrijk is actualisering van de huidige 
Sportnota in 2010. Evenals in 2007 dient de nieuwe Sportnota een duidelijke visie te geven met concrete 
uitvoeringsmaatregelen. 
 

2.4    Multifunctionele topsportaccommodatie 
Na de eerste initiatieven in 2005 te komen tot een nieuw multifunctioneel Topsportcentrum is in 2006  
en 2007 door de toenmalige afdeling Sport&Recreatie en het adviesbureau Hopman & Andres aan een 
voorstel gewerkt om een nieuw multifunctioneel topsportcomplex te realiseren. Dit complex zal ter 
vervanging van sporthal de Beukenkamp o.a. bestaan uit diverse sport- c.q. gymnastiekzalen die voor 
grote evenementen kunnen worden samengevoegd tot één grote evenementenhal. Een aparte topturnhal 
en denksportcentrum completeert het complex. In het kader van een verantwoorde exploitatie zal het 
onderwijs dagelijks van het sportcomplex gebruik gaan maken.  
  
Vanwege de autonome groei van de Rugbyclub loopt de noodzaak tot verplaatsing van het rugbycomplex 
parallel aan deze plannen. Omdat het nieuwe topsportcomplex zal worden gebouwd op de huidige locatie 
van de Rugbyclub heeft verplaatsing van deze vereniging prioriteit. Onderzoek naar een permanente 
nieuwe locatie is nog gaande. 
Begin 2008 heeft de gemeente gemeend adviesbureau Grontmij/ Marktplan een nieuw rapport te laten 
uitbrengen. Het rapport was grotendeels gebaseerd op een maximale investering, met als gevolg minimale 
kwaliteit. Tevens heeft deze exercitie minimaal twee jaar vertraging opgeleverd.  
 
De Sportraad, SPURD, de sportverenigingen en het onderwijs hebben bij het College en de politiek 
onomwonden aangegeven zich niet te kunnen vinden in het betreffende voorstel. Als reactie hebben 
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SPURD en de Sportraad schriftelijk advies uitgebracht om in ieder geval de meest noodzakelijke 
aanpassingen  -hoger, breder en de kwaliteit van de inrichting-  in het programma van eisen op te nemen.  
Deze adviezen zijn door het College in 2009 positief bevonden en toegevoegd aan het programma van 
eisen.  
In maart 2009 is door het college een nieuw overzicht procesplanning sporthal/ verplaatsing rugbyclub aan 
de gemeenteraad overlegd. Hierin wordt oplevering van de rugbyaccommodatie verwacht in januari 2012 
en de oplevering van de sportaccommodatie in oktober 2013. Gezien de huidige opgetreden 
tijdsvertraging is de Sportraad sceptisch over de haalbaarheid van deze tijdslijnen. Daadkracht van het 
nieuwe College in 2010 zal nodig zijn bij de voortgang van het project. 
Het maatschappelijke nut van een sportcomplex dat voldoet aan de eisen voor een lange reeks van jaren 
is hoog. De Sportraad heeft steeds gemeend dat de gemeente nu de kans heeft om  -in samenwerking 
met het onderwijs-  een financieel verantwoord en haalbaar project uit te voeren.   
 

2.5 De Ledenvergadering van 2009 bij stichting De T.I.J.D. 
Gastspreker was ex-topvolleybalcoach en huidige algemeen 
directeur van de voetbalvereniging AZ Toon Gerbrands .  
Hij hield een vlammend betoog over ‘talent en karakter’ op basis 
van eigen ervaringen en waarnemingen, hetgeen hij tevens 
heeft vastgelegd in zijn boek ‘De lerende winnaar’. Op de foto 
met vroegere pupillen, w.o.links Helen Kaptein (Spurd). 

 
2.6 Nieuwjaarsreceptie 2010 

Evenals voorgaande jaren was de opkomst groot. Burgemeester 
Don Bijl, wethouder van sport Mona Keijzer, vertegenwoordigers 
van de diverse politieke partijen en vele sportbestuurders waren 
op de receptie aanwezig. Zoals ieder jaar werden door de 
Sportraadvoorzitter een aantal ontwikkelingen belicht, zoals die ook in dit jaarverslag worden genoemd. 
Niet vergeten werd de bijdrage door het VSB-fonds zoals de verlichtingsinstallatie bij het nieuwe 
kunstgrasveld van de kv Purmer en de nieuwe Air Tumblingbaan en diverse noodzakelijke gymmaterialen 
voor de turnvereniging GymNet.  
   
Eregast Nieuwjaarsreceptie 
De eregast tijdens deze drukbezochte samenkomst in de ‘t Klokhuys’ was de Olympisch Kampioen 
Maarten van der Weijden, die met de discipline 10 km zwemmen in open water verrassend de gouden 
plak in Beijing (2008) behaalde. Daarbij bracht hij zijn vriend Pieter van de Hoogenband in een staat van 
opperste euforie.  

Maarten vertelde ons kort over zijn ‘pech’  -zoals hij dat noemt-  
waarbij hij acute lymfatische leukemie na een serie zware 
chemokuren en een stamceltransplantatie overwon.  
Met zijn uitzonderlijk grote wilskracht studeerde hij wel af als 
wiskundige, en wist met zijn zwemsport in 2006 ook zilver te 
halen tijdens de Europese Kampioenschappen. Nog vóór de 
Olympische Spelen werd hij in 2008 wereldkampioen op de 25 
km.  
De vaste interviewer van de eregasten had deze keer vrijaf, want 
Maarten verhaalde zijn presentatie vanuit een totaal andere 
invalshoek: zijn analytische voorbereiding als ‘flash-backs’ en de 
minuten van de laatste 100 meter. Dit deed hij zo beeldend en 
humoristisch dat iemand opmerkte dat hij het met gesloten ogen 
volgde. Van deze spannende jaren van zijn leven verscheen een 
mooi boek met de kernachtige titel “Beter”.. 

 
2.7 Verkiezing sporters en sportteam 2009 via RTV Purmerend 

Georganiseerd door RTV Purmerend heeft op 27 december 2009 de eerste verkiezing van sporter en 
sportteam van Purmerend plaatsgevonden. De verkiezing is live uitgezonden. Gezien de vele positieve 
reacties gaat dit initiatief zeker een vervolg krijgen. Bij de redactie kwamen in korte tijd bijna duizend 
stemmen binnen!   

Met de natuurlijke ‘badmuts’ op deze 
persfoto oogt Maarten totaal anders dan 
met de haardracht op de  groepsfoto op 
pagina 3. 
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2.8 Het tweede Sportforum o.l.v. Tom Egbers 

 
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2010 is onder het motto “Scoren met sport” het 
tweede debat in Purmerend tussen de sport en de politiek gehouden. Evenals in 2006 was de gespreks-
leiding in handen van TV-presentator Tom Egbers. Met toestemming van de NOS TV en de medewerking 
van RTV Purmerend was het verloop van het debat de gehele avond ook in de huiskamers te volgen.  

  
Alle politieke fracties toonden zich sportief en 
gingen de uitdaging aan om zich uit te spreken 
rondom een drietal thema’s: 
• De moderne Purmerendse sportclub 
• De Purmerendse sportaccommodatie 
• Sport en Onderwijs 

 
 De verenigingen, de PSG en de Sportraad 

hebben over deze thema’s een twintigtal vragen 
samengesteld. Gedurende tweeënhalf uur 
ontsponnen zich geanimeerde, maar ook heftige 
en toegespitste discussies. Ook mensen uit de 
Purmerendse sportwereld die in de raadzaal 
aanwezig waren kregen de mogelijkheid om in  

 te spreken. 
 

De Sportraad is tevreden over het verloop van 
het debat. Vanwege de huidige financiële situatie in Purmerend waren sommige partijen voorzichtig in hun 
toezeggingen. Maar er is wel duidelijkheid gekomen. De politici waren het unaniem eens dat er in 2012 
gestart moet worden met de bouw van de multifunctionele topsportaccommodatie. Hoewel op onderdelen 
van een aantal sportonderwerpen politieke partijen van inzicht verschillen is op hoofdlijnen ook een 
duidelijke consensus geconstateerd. Bevestigd is dat de politieke fracties het belang van sport onder-
kennen. Sport ontbreekt dan ook niet op de politieke agenda. De algemene opvatting van het forum was 
dat Purmerend tevreden is over de huidige sportvoorzieningen en deze situatie minimaal wil handhaven. 
In het bijzonder wenst de politiek  –met het behoud van de huidige kwantiteit en kwaliteit van de 
sportvoorzieningen–  de komende periode aandacht te schenken aan de versterking van de breedtesport.  

 
Concrete ambities die zijn uitgesproken om de 
breedtesport te handhaven c.q. te versterken waren: 
 

 Versterking van de verenigingsondersteuning 
via de sportstichting Spurd.  

 Verder onderzoek en ontwikkeling van 
administratieve ondersteuning voor 
sportverenigingen via een ‘Huis van de Sport’. 

 Ondersteuning van sportverenigingen wordt als 
belangrijk beoordeeld wegens de (spil)functie 
die verenigingen op grond van gemeentelijk 
beleid in onze maatschappij vervullen. Hierbij 
is de inzet van maatschappelijke stages een 
bijzonder aandachtspunt. 

 Het verbeteren van de toegankelijkheid van 
sportaccommodaties voor mindervaliden.  

 
 Aandacht voor toekomstige ‘sportruimtevragers’ door de groei van het ledental bij verenigingen. 
 Aandacht voor de veroudering en de gewenste vervanging van sportaccommodaties.  

 Vele sportgebouwen dateren uit de jaren ’70 en ’80. 
 

Tom Egbers heeft toegezegd bij de opening van de topsportaccommodatie aanwezig te zijn ! 
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3. Taken 
 
3.1 Taakverdeling bestuursleden Sportraad  

Bert Slegt (BS) - Erik Kammeijer (EK) – Wim de Vos (WV) – Jos Verbeek (JV) - Frans Ros (FR) 
Ton Okhuijsen (TO) - Jan Smit (JS) - Henk de Kruijf (HK) 

 
1 Atletiekvereniging Nea-Volharding BS + EK 25 Voetbalvereniging de Wherevogels TO + JS

2 HSV Waterlandschutters BS + EK 26 Voetbalvereniging vpv Purmersteijn TO 

3 Jeu de Boules De Purmer Boules BS + EK 27 Voetbalvereniging FC Purmerend TO + BS

4 Tennisvereniging Elckerlyc BS + EK 28 Stichting Zaalvoetbal Purmerend TO + JS

5 Tennisvereniging LTC Anonymus BS + EK 29 Stichting Purmerend Marktstad JS 

6 IJs- en Skeelerclub Purmerend BS + EK 30 Federatie Purmerendse Kegelclubs JS + EK

7 Triathlonvereniging Purmerend BS + EK 31 Damclub Purmerend WV 

8 Wandelsportvereniging Purmerend e.o. BS + EK 32 Folklore Dansgroep Purmerend TO 

9 Wielervereniging Viking-Waterland BS + EK 33 Modelbouwvereniging Waterland WV 

10 Postduivenvereniging BEP BS + EK 34 Zwemvereniging de Waterratten WV 

11 Schaakclub Purmerend BS + EK 35 Trimgroep “Phoenix” WV 

12 WZ&PC Purmerend BS + EK 36 Kodokan Purmerend Judo-Aikido HK + TO

13 Duikvereniging Trilobiet BS + EK 37 Taekwondo Center Purmerend HK + TO

14 Stichting BWO       (Beleef de wereld onder water) BS + EK 38 Badmintonvereniging Bavio HK 

15 Hengelsportvereniging Afdeling XI Purmerend BS + EK 39 Basketbalvereniging Early Bird HK 

16 Roeivereniging De Where BS + EK 40 Judovereniging Itaikan HK + TO

17 Futsalclub ZVVO Purmerend  TO + JS 41 Karatevereniging Seishin HK 

18 Handbalvereniging Vido TO + JS 42 Schietsportvereniging Purmerend HK 

19 Honk-/Softbalvereniging Flying Petrels TO + JS 43 GymNet Purmerend HK + TO

20 Korfbalvereniging BEP TO + JS 44 Tafeltennisvereniging 't Nootwheer HK 

21 Korfbalvereniging Purmer TO + JS 45 Tafeltennisvereniging TSO HK 

22 Mixed Hockey Club Purmerend TO + JS 46 Volleybalvereniging V.i.P. HK + TO

23 Rugby Club Waterland TO + JS 47 Club2RP (Reuma Patiëntenvereniging) TO + FR

24 Scheidsrechtersvereniging Waterland TO + JS    
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4. Financieel verslag 

Toelichting bij het financieel verslag over 2009- 2010 
De toelichting zal tijdens de ALV door de penningmeester  
Jos Verbeek mondeling worden verstrekt.  
 
 
 
 


