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Voorwoord
Terugkijkend zou het jaar 2020 een bijzonder sportjaar zijn geworden waarin de Olympische spelen in Japan 
één van de hoogtepunten zouden zijn. Maar nu ik dit voorwoord schrijf, zit de gehele wereld in onzekerheid en 
weten we niet hoe en wanneer de Coronapandemie afgelopen zal zijn.

De Sportraad heeft vanaf de uitbraak snel actie ondernomen en een crisisteam samengesteld waar de leden 
voor vragen en ondersteuning terecht kunnen. Daarnaast heeft de wethouder en de afdeling sportbeleid van de 
Gemeente Apeldoorn ook adequaat gereageerd en onze leden met raad en daad bijgestaan.

Nog net voordat de crisis begon, konden wij in februari een nieuwe opzet van het Sportgala in Orpheus van 
Apeldoorn vieren met winnende sporters, vrijwilligers en heel sportminnend Apeldoorn.

Ook werd er in 2020 door vele sportbetrokkenen een handtekening onder de samenwerking overeenkomst 
tussen belanghebbenden in het Sport- en Beweeg akkoord vastgelegd. De Sportraad is vertegenwoordigd in de 
regiegroep en de deelakkoorden. Wij kunnen niet anders concluderen dat er op sportief gebied en 
samenwerking in Apeldoorn al vele mooie dingen zijn gebeurd.

Wij bedanken onze stakeholders: Accres, Stimenz, de medewerkers van sportbeleid Apeldoorn, onze 
wethouder, het college en de gemeenteraad voor de goede samenwerking en wensen dat de verenigingen en 
de Apeldoorners snel weer kunnen gaan sporten.

Henk Dijkgraaf, voorzitter



Sportraad 2.0

Kernactiviteiten VSA 2.0
✓ Belangenbehartiger voor de leden
✓ Actieve/actuele informatiebron
✓ Adviseur/bemiddelaar/crisisteam
✓ Actief contactorgaan, leden, gemeente en stakeholders
✓ Vertegenwoordiger van het sportveld in Apeldoorn
✓ Deelnemer Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Deelakkoorden Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn
VSA 2.0 is mede initiatiefnemer, lid van de regiegroep en werkgroepen.
VSA 2.0 gaat de komende 10 jaar aan de slag met de themaportefeuilles:
✓ Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen
✓ Sporten en bewegen voor iedereen
✓ Duurzame Sportinfrastructuur
✓ Vitale aanbieders in een positieve sportcultuur
✓ Van jongs af aan vaardig in bewegen
✓ Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling

Projecten
✓ Organiseren Sporthuldiging 



Impact
uitbreken 
Coronavirus

Het uitbreken van het coronavirus heeft voor de sport in 2020 verstrekkende gevolgen gehad, zo ook in de 
gemeente Apeldoorn. De gevolgen voor de toekomst van de sportaanbieders is op dit moment nog niet in te 
schatten.  De Sportraad heeft meteen in de 1e lockdown in maart een Crisisteam samengesteld waar 
sportaanbieders terecht kunnen met hun(hulp) vragen. Met de gemeente Apeldoorn is veel overleg geweest 
over hoe om te gaan met de beperkingen. En over compensatie Apeldoornse sportverenigingen.

Wekelijks zijn nieuwsbrieven verstuurd met o.a de volgende onderwerpen:
✓ Noodverordening Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland
✓ 2 inventarisaties gevolgen coronabeperkingen
✓ Overleg Accres Apeldoorn over de huur sportaccommodaties
✓ Checklist openstellingen verenigingen 
✓ Brief voor de leden van de wethouder sport
✓ NOC*NSF protocollen
✓ Landelijke financiële steunmaatregelen (TVS, TVL en TASO)



Sport- en 
Beweegakkoord
Apeldoorn

Lid Kerngroep/Regiegroep Lokaal Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn
De kerngroep heeft met de ondertekening haar werkzaamheden afgerond. De vervolgwerkzaamheden
zullen plaatsvinden onder leiding van de regiegroep Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn.

Bij alle 6 deelakkoorden is de Sportraad vertegenwoordigd.
✓ Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen
✓ Sporten en bewegen voor iedereen
✓ Duurzame Sportinfrastructuur
✓ Vitale aanbieders in een positieve sportcultuur
✓ Van jongs af aan vaardig in bewegen
✓ Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling



Bestuurders
Academie
Apeldoorn

De Bestuurdersacademie Apeldoorn (BA) is een samenwerkingsverband tussen Sportraad 
Apeldoorn en Stimenz en omvat een trainings-, cursus- en intervisieprogramma voor 
(kader)leden en bestuursleden van verenigingen en stichtingen.

De volgende trainingen/specials/inspiratiesessies zijn aangeboden:
✓ Sponsoring Nieuwe Stijl
✓ Effectief besturen met digitale tools
✓ Vrijwilligersbeleid
✓ Krachtig Besturen
✓ Digitale Inspiratiesessie ‘De kracht van verenigen in coronatijd’



Stichting 
Ondersteunend
Fonds
Apeldoorn 

SOFA
De Stichting Ondersteunend Fonds Apeldoorn, ten behoeve van toekomstige 
Olympische en Paralympische sporters, ondersteunde in 2020 een aantal 
ambitieuze sporters financieel bij hun doel ooit deel te kunnen nemen aan de 
Olympische Spelen. In de meeste gevallen ging het om sporters die zich 
geplaatst hadden voor Europese of Wereld (Jeugd) Kampioenschappen.

De sporttakken, waar de talenten uitkomen, zijn:
✓ Karate
✓ Schermen
✓ Tennis
✓ Triatlon
✓ Turnen



Portefeuille 
Accommodaties 

Uitdaging in het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn.
Er wordt gewerkt aan een sterke fysieke, duurzame, toegankelijke, uitnodigende en organisatorische 
toekomst bestendige sportomgeving voor iedereen. Aan Vitale Sportparken en het beter gebruik van 
openbare ruimten. Waarin verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en 
onderwijs samenwerken en verbindingen met elkaar realiseren om het potentieel te kunnen benutten.

Accommodatiezaken waar ondersteuning/advies voor is gegeven:
✓ Nieuwbouw/vervanging zwembad Sprenkelaar
✓ Nieuwbouw/vervanging Sporthal Zuiderpark
✓ Andere accommodatie ABCC
✓ Gesprekken sluiting Topsporthal KNGU 2023/nieuwe locatie
✓ ARTV de Grift
✓ Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o.
✓ Avalon Sports
✓ Mountainbikevereniging Bar-End
✓ Inspraak Ontwikkelingsvisie Binnenstad Apeldoorn



Portefeuille 
Sporten met een 
beperking

DE APELDOORNSE UITDAGING 

Alle inwoners van de gemeente Apeldoorn moeten op een voor hen passende wijze, met plezier 
hun vrije tijd kunnen invullen met sport en bewegen. Dit is helaas nog niet direct voor iedereen 
vanzelfsprekend. Dat kan en moet anders. Sporten en bewegen moet voor iedereen 
toegankelijk zijn. Juist ook voor de kwetsbaardere doelgroepen die er in onze gemeente zijn.

Binnen Apeldoorn is een bijzonder geïnteresseerde en ambitieuze werkgroep opgezet, waar de 
Sportraad ook aan deelneemt, die alles op alles zet om deze ambitie waar te maken. De 
werkgroep heeft in 2020 2 keer bij elkaar gezeten op 14 juli en 15 september.

De werkgroep is bijzonder groot en breed. Maar liefst 30 vrijwilligers en professionals dragen 
graag hun steentje bij. Dat is mooi, want vanuit alle denkrichtingen met betrekking tot de 
verschillende doelgroepen, zijn wij hiermee in staat om een mooie bijdrage te gaan leveren in de 
komende jaren, naast het reeds bestaande aanbod.



Portefeuille 
Sportiviteit & 
Respect

De Werkgroep (On)gewenst gedrag, die in samenwerking met Stimenz en verenigingen bijeenkomsten en 
scholing voor vertrouwenscontactpersonen organiseerde, is opgegaan in de nieuw opgezette Werkgroep 
Positieve Sportcultuur. Deze werkgroep richt zich op de ambities van deelakkoord 4.3 uit het Sport- en 
Beweegakkoord Apeldoorn: ‘Alle sport- en beweegaanbieders hebben een proactieve houding voor een 
positieve sportcultuur’.

In 2020 zijn voorbereidingen voor te organiseren bijeenkomsten i.s.m. NOC*NSF en KNVB, o.a. op m.b.t. het 
thema discriminatie. Daarnaast is gestart met de inventarisatie en het stimuleren van de aanwezigheid van 
een VCP-er bij alle sportverenigingen in Apeldoorn.



Portefeuille PR, 
Communicatie & 
Media

Website/Facebook/Twitter
De Sportraad beheert een website, facebookpagina en twittert. De website www.sportraad.nl informeert de 
sportverenigingen met actueel nieuws, de huidige sportsubsidies, de Raad van Advies, de werkgroep Sportiviteit & 
Respect, de werkgroep Sporten met een Beperking enzovoort. De website voorziet de sporter van informatie over de 
aangesloten leden.

Communicatie over sport gerelateerde onderwerpen
Sinds de Corona uitbraak worden de leden van de Sportraad en geïnteresseerden wekelijks op de hoogte gehouden van 
de beperkende maatregelen (in het bijzonder de beperkingen van de gemeente Apeldoorn, financiële 
ondersteuningsmogelijkheden etc. middels de Nieuwsbrief).

Mediaraad (voorheen Programmabeleid Bepalend Orgaan)
In de Mediaraad zijn vertegenwoordigers aanwezig uit Zorg, Samenleving Dorps- en Wijkraden, 
Senioren/Ouderenorganisaties, Sportverenigingen, Jeugd &Jongeren, Onderwijs/Educatie/Media, Cultuur, Monumenten 
& Historie, Werknemers/werkgevers, Etnische culturen/immigranten en Levensbeschouwing. Vanuit de 
sportverenigingen neemt de Sportraad deel. De raad kijkt onder meer naar de beleidsplannen die het bestuur van RTV 
Apeldoorn maakt en geeft haar goedkeuring voordat het naar het Commissariaat voor de Media wordt gestuurd. 



Verenigings-
ondersteuning

Vanuit het Jaarplan 2019/2020 is aan de volgende 
thema’s gewerkt:

Pijler 1. Vitale / Toekomstbestendige Sportverenigingen 
Thema 1. Vrijwilligers werven & beleid 
Thema 2. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
Thema 3. Maatwerkondersteuning sportverenigingen  

Pijler 2. De rol van de sportvereniging in relatie tot Welzijn en 
gezondheid 
Thema 4. Sport & Gezondheid 
Thema 5. Veilig Sportklimaat 
Thema 6. Inclusief Sporten & Sportaanbod 
Thema 7. De sportvereniging in het stadsdeel/dorp 

In 2020 is ook ondersteuning verleend aan:
✓ Het Sport- en Beweegakkoord
✓ Coronagevolgen voor de sport
✓ Zomer- en winterprogrammering
✓ Afwikkeling Sportagenda



Stakeholders 
✓ Gemeente Apeldoorn, wethouder Sport  
✓ Beleidsambtenaren sport  
✓ Accres Apeldoorn
✓ Afdeling Sportstimulering 
✓ Apeldoornpaktaan/Stimenz
✓ Sportwoordvoerders politieke partijen
✓ Partners Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn
✓ Gelders Sportakkoord 2.0
✓ Platform Lokale Sportraden 



Verenigingszaken 

Samenstelling bestuur
Henk Dijkgraaf, voorzitter
Alie Talsma, secretaris
Niels van der Weide, penningmeester
Gert Mulder (tot 23 juni 2020), bestuurslid PR & Communicatie
Niels van Leeningen (vanaf 16 november 2020), bestuurslid PR & Communicatie
Robert Rösler, bestuurslid Accommodatiezaken
Marco Wenzkowski, bestuurslid Sporten met een Beperking
Jan Werkhoven, bestuurslid Wet- en Regelgeving/Sportiviteit & Respect

Algemene ledenvergaderingen (ALV)
Data 23 juni 2020 en 16 november 2020

Bestuursvergaderingen
In 2020 is  10 keer vergadering

Ereleden
Frans Bagchus † Frans van Melsen
Hans Berkman Henk Rosenkötter †
Rien Booij † Gerhard Verbeek †
Piet Boon Dick van Groen
Fop ten Broek † Jan Schuitema
Jan Brouwers Theo Veeneman
Peer Hanedoes † Anne Fokke de Vries
Herman Herberts † Bernard de Vries 
Freek Kamminga

Raad van Advies
René Boon, belastingadviseur
Reinier van Dijk, medische zaken
Haije Bonga, notaris
Kees van Buuren, bouwzaken
Ronald Schaufeli, civiele techniek
Richard Geurts, juridische zaken Aantal leden

108



Jaarrekening 2020 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020 31-12-2019

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa
- Vorderingen              659 321

- Liquide middelen     89.789 92.249

TOTAAL ACTIVA 90.448 92.570

PASSIVA
Reserves en fondsen

Vrij besteedbaar vermogen 35.026 34.996
Bestemmingsreserves 35.268 35.268
Kortlopende schulden 20.145 22.306

TOTAAL PASSIVA 90.439 92.570

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2020 2020 2019 2019
INKOMSTEN € € € €
Subsidiebaten 38.379 37.000 35.339 35.000
Contributie leden 276 5.860 5.269 5.750
Sponsorbijdrage 0 0 0 1.500
Vrijval schulden oudere jaren 2.200 0 0 0

TOTAAL INKOMSTEN 40.855 42.860 40.608 42.250

UITGAVEN
Personeelslasten 17.663 22.500 21.000 22.500
Huisvestingslasten 3.609 4.000 4.114 4.000
Kantoorkosten 4.318 5.250 4.168 5.750
Bestuurslasten 4.269 6.500 8.505 9.500
Algemene lasten/Sportgala 10.736 9.000 102 500

TOTAAL UITGAVEN 40.695 47.250 37.889 42.250

RESULTAAT 30 - 4.390 2.610 0



Sporthuldiging
2020

Vanwege de coronabeperkingen zijn de Sportverkiezingen 2020 niet georganiseerd. 
Wel zijn de sporters die een sportpenning hebben behaald in het zonnetje gezet.

Team NK Schaken KWS
Raul Carretero de Jong 
Jimmy Wu
Thijn van Kesteren
Jort Maurice
Boaz Kompanje
Lorena Pop
Floris Bonthond
Jurre de Roo
Finn van Riessen
Tom de Weerd

Mountainbike
Anne Terpstra
Caden Jagt
Puck Pieterse
Rens Teunissen van Manen
Yannick Runhart
Frits Biesterbosch
Erik Groen

Schaatsen
Sanne in ‘t Hof
Harry Pardijs
Jorian ten Cate
Jack Boekema

Atletiek
Rachel de Weerd
Tess van Randtwijk
Danielle Spek
Sophia Mulder

Schermen
Robert Goossens
Enli Chang

Judo
Elin Henninger

Tennis
Rose Nijkamp

Tandemwielrennen
Tristan Bangma
Patrick Bos


