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Voorwoord 
 

Sport als bindmiddel 
 

Het team van de Sportraad heeft het afgelopen jaar 
vele zaken op de agenda gekregen en af kunnen 
ronden. Zoals vaker gezegd speelt ons werk zich af 
in de luwte om het beste effect te krijgen. Dat ook 
in het afgelopen jaar die effecten zijn bereikt blijkt 
uit de positieve ontwikkelingen op sportgebied 
zowel qua beleid, evenementen als prestaties.  
 

Wij merken dat zowel op bestuurlijk als op politiek 
niveau breed draagvlak is om de sport in Purmerend 
van betere faciliteiten te voorzien.  
De voorbereidingen en de komst van het 
multifunctionele sportcomplex en de positieve 
aandacht voor de nieuwe meerjaren 
accommodatienota onderschrijven dit.  
Hoe dan ook kunnen we als Sportraad Purmerend 
vaststellen dat de sport qua voorzieningen er de 
komende jaren fors op vooruit gaat.  
 

De ambitie die wij binnen de politiek horen, om  
van Purmerend sportstad te maken, wordt steeds 
realistischer. Zoals eerder gezegd delen we die 
ambitie van harte. Niet omdat het een doel op zich 
is. Bewegen en sport is een middel om 
gezondheidsproblemen te voorkomen en 
saamhorigheid in de samenleving te vergroten. 
 

Om dit te ondersteunen zal de focus van de 
sportraad zich nog meer gaan richten op het 
ontwikkelen van een sportcultuur in de stad.  
In onze uitingen op de website en in de 
maandelijkse columns zijn we hier reeds mee 
gestart, maar we zullen dit verder intensiveren. Ook zullen we gaan kijken hoe we dit verder kunnen 
faciliteren. Bijzondere aandacht daarbij krijgen sportstimulering aangepast sporten, de breedtesport 
en ondersteuning van de (sub)topsport.  
 

René Voorwerk 
voorzitter 
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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 
 

 

mailto:info@sportraadpurmerend.nl
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1. Bestuur, vergaderingen en communicatie 
 

1.1 Bestuur van de Sportraad: 

 In de ALV van 8 juni 2015 was bestuurslid Jos Verbeek aftredend en niet herkiesbaar. 
 Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur op gepaste wijze afscheid van Jos 
 genomen en hem bedankt voor al zijn inspanningen als penningmeester. 
 Het bestuur stelt voor Wim Buts als nieuw bestuurslid te kiezen. 

   

  Wim is gestopt als voorzitter van de Wherevogels 
 en staat positief t.o.v. een bestuursfunctie binnen 
 de Sportraad. Met name de projecten voor mensen 
 met een beperking spreken hem erg aan.  

  De vergadering gaat unaniem akkoord met zijn 
 benoeming. 

 

 Het bestuur bestond in 2015 uit:  
  René Voorwerk -  voorzitter 
  Ton Okhuijsen -  vicevoorzitter 
  Bert Slegt  -  bestuurslid 
  Cor Zoontjes       -  bestuurslid 
  Wim Buts  -  bestuurslid  
 

1.2 Vergaderingen, formeel en informeel overleg 
 In de verslagperiode van 8 juni 2015 tot heden is door het bestuur negen maal vergaderd.  
 Aan de meeste vergaderingen nam ook deel een afgevaardigde 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 gesprekken over uiteenlopende onderwerpen gevoerd.  
 Formeel en informeel is overleg gevoerd met het College van B&W, de fracties van de politieke 
 partijen, het bestuur en directie van de Sportstichting Spurd, het onderwijs, het bestuur van het 
 VSB-Fonds, Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP), de media en overige betrokken partijen. 
  

1.3 Communicatie 
  

        Verenigingen  
Door de Sportraad zijn op verschillende terreinen aan de verenigingen adviezen uitgebracht en  
is er veelal 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.  
De contacten van de verenigingsondersteuners van Spurd met 
de sportverenigingen zijn dit jaar opnieuw waardevol gebleken. 
Ook hebben een aantal verenigingen met goed gevolg weer 
gebruik kunnen maken van de diensten van buurtsportcoaches. 
Periodiek overleg wordt gevoerd door de voetbalverenigingen 
in de regio Waterland en de KNVB (RVO). 
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Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen  

Met wethouder Sport Roald Helm is met regelmaat prettig  
en constructief overleg gevoerd. Over de gaande 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. 

  

Sportstichting Spurd 
In goede samenwerking met het centrale loket voor de sport in Purmerend, de Sportstichting 
Spurd, vindt regelmatig afstemming plaats over aandachtspunten en sportontwikkelingen.  
De besturen van Spurd en Sportraad 
vergaderen formeel twee maal per jaar.  
De Commissie van Advies, waarin de 
Sportraad en het onderwijs ieder met 
twee personen is vertegenwoordigd, 
heeft in 2015 tweemaal vergaderd. 

  

 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. Ontwikkelingen 
 

2.1 Met verenigingen 
 Naast het adviseren aan de bestuurders van verenigingen en onze voortdurende zorg naar de 

kwaliteit van een aantal accommodaties waren de meest in het oog springende activiteiten en 
ontwikkelingen: 
 

Sportieve hoogtepunten 
 Zoals jaarlijks zijn er door de verenigingen en individuele sporters een groot aantal kampioen-

schappen en medailles behaald. In het besef nooit volledig te kunnen zijn worden alle 
verenigingen en leden met de door hen behaalde successen gefeliciteerd. 

  

Een bijzondere vermelding verdient judoreus Hendrik Koppe. 
Op een groot toernooi in zijn geboortestad Amsterdam pakte hij zijn 
zesde wereldtitel bij de veteranen. Opnieuw een geweldige prestatie! 
  

Jubilea 
Stichting Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Waterland heeft op 
26 september 2015 haar 40-jarig jubileum gevierd.  
Felicitaties voor de vrijwilligers die jarenlang hun bijdrage hebben 
geleverd zijn hier zeker op zijn plaats. 
 

LTC Anonymus bestond op 22 april 2015 90 jaar en deze mijlpaal werd de 
gehele dag feestelijk gevierd. Proficiat en NU OP NAAR DE 100! 
 

 NEA Volharding gaat volgend jaar op grootse wijze haar eeuwfeest vieren. Op dinsdag 16 mei 
 2017 bestaat de vereniging 100 JAAR!. De voorbereidingen voor een feestweek zijn al in volle 
 gang. Er worden diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd.             
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 Nederlandse Kampioenschappen Inline-Skaten Baan  
 Het kampioenschap, gehouden door de KNSB in samenwerking met de IJs- en Inline skateclub 
 was voor Purmerend een bijzondere sportgebeurtenis. Van 29 t/m/ 31 mei 2015 was de top van 
 de Nederlandse skatesport, waaronder de broertjes Mulder, aanwezig op de piste van de 
 Purmerring. Helaas moesten vanwege het slechte weer de wedstrijden op zondag worden 
 afgelast. Met hulp van veel vrijwilligers die nodig waren om allerlei zaken in goede banen te 
 leiden heeft de vereniging een geweldige prestatie neergezet, chapeau! 
  

 American Football 
 Na jaren afwezigheid heeft Purmerend eindelijk weer een American Football vereniging. 
 Het is aan de Purmerend Barbarians om dit Amerikaanse spelletje naar Purmerend te brengen. 
 Een groep gemotiveerde spelers is ongeveer een jaar geleden aan het avontuur begonnen en 
 heeft in maart jl. officieel de akte van oprichting getekend. 
 De 'Barbaren' begonnen in april 2015 op het grasveld aan het Zuivelpad met trainen en zijn nu 
 neergestreken bij voetbal vereniging Purmersteijn, waar zij voor de trainingen gebruik kunnen 
 maken van een veld. Na inschrijving bij de Nederlandse American Football Bond is het streven zo 
 snel mogelijk wedstrijden te kunnen gaan spelen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 FC Purmerend 

 Bij FC Purmerend zijn de nieuw gebouwde kleedkamers en een mini-trapveldje, (ook geschikt 
 voor volleybal en basketbal), in gebruik genomen. 
 Met Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) is onlangs een samenwerking aangegaan,  
 waarbij  een deel van de accommodatie doordeweeks van 15:30 tot 18:30 uur en in de 
 vakantieperiodes volledige dagen ter beschikking wordt gesteld. 
  

 Purmersteijn en Wherevogels 
 In juni 2015 zijn bij beide verenigingen de grasspeelvelden vervangen door kunstgrasvelden. 
 Het grote tekort aan trainingscapaciteit behoort hierdoor tot het verleden. 
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 Vijftien voetbalverenigingen ondertekenen convenant RVO 
 Samen sta je sterk. Met die gedachte hebben in september 2015 vijftien voetbalverenigingen uit 
 de regio het convenant 'Samen gezellig en sportief voetballen' getekend. De overeenkomst is 
 opgesteld door het Regionaal Voetbal Overleg (RVO). Een prima initiatief van Rob van Twuijver 
 en Bert Slegt. Gesproken kan worden van een unieke samenwerking, want in praktijk komt het 
 zelden voor. Voordelen zijn o.a. het besparen van kosten, afspraken bij overgang van spelers 
 naar een andere vereniging, het beter afstemmen van speelschema's en uitwisselen van kennis. 
  

 Tennisvereniging Elckerlyc  
 Na een grondige verbouwing heeft de vereniging het gedateerde interieur van haar 
 accommodatie volledig vernieuwd en veranderd in een frisse multifunctionele ruimte. 
 Het bestuur van Elckerlyc is er van overtuigd dat de verbouwing een wervend karakter zal 
 hebben en dat leden van alle leeftijden zich in de nieuwe omgeving beter thuis zullen voelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mixed Hockey Club Purmerend 
Het oude zandingestrooide kunstgrasveld is in juli 2015 vervangen door een semi-waterveld.  
Hierdoor voldoet de vereniging weer aan de eisen van het hedendaagse hockey.  
Verder is er planvorming voor uitbreiding van het verenigingsgebouw. 
 

 Budo Centrum Waterland 
 Nadat verhuizing naar een nieuwe locatie van Kodokan en TCP definitief geen doorgang heeft 
 gevonden is met de gemeente overeenstemming bereikt over het door de gemeente uit te 
 voeren achterstallig onderhoud van het exterieur. Een (verhuis)dossier van dertien jaar is 
 hiermee naar tevredenheid afgesloten. De Stichting heeft de plannen klaar voor een verbouwing 
 van het interieur in de zomer van 2016. 
  

2.2 Algemene ontwikkelingen met verenigingen 
  

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
 Een groot aantal verenigingen zijn gestart met het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
 aan personen die binnen de vereniging bij of rond de jeugdteams een functie uitoefent.  
 De verenigingen geven hiermee aan het belangrijk te vinden dat er voor de jeugdleden een veilig 
 (sport)klimaat aanwezig is. De VOG geeft hier mede invulling aan. 
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 Drank en horeca convenant 
 In 2014 is door de verenigingen het convenant 'Verantwoord alcoholgebruik in sportkantines' 
 mede ondertekend. In samenspraak met de sportverenigingen, Spurd, Sportraad, GGD, Brijder 
 en de gemeente Purmerend is het convenant ultimo 2015 geëvalueerd. De gemeente heeft na 
 onderzoek verlenging van het convenant nog in beraad. Als Sportraad weten wij welke inzet de 
 verenigingen hebben gedaan en nog steeds doen om het schenken van alcohol aan 
 minderjarigen stop te zetten. Wij zijn dan ook vol vertrouwen naar de toekomst toe dit beleid 
 met of zonder convenant te versterken. 
 

Sportverenigingen en onderwijs 
Een groot aantal sportverenigingen hebben met het onderwijs 
weer vele activiteiten georganiseerd. In verschillende takken van 
sport zijn schoolsporttoernooien georganiseerd die zich in een 
grote deelname mochten verheugen. Bekend is dat vooral bij 
voetbal de sterke aanwas van meisjes doorzet. Bij de jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooien bestaat al 40% van de teams uit meisjes. 
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 georganiseerd. Ook hebben vele 
verenigingen opnieuw deelgenomen aan het sport    

          kennismakingsaanbod voor leerlingen van het basisonderwijs via de Spurd-jeugdsportpas. 
 

Huis voor de Sport 
 Het besturen van een vereniging is complex geworden. Om de maatschappelijke functie van  
 de sportvereniging toch te kunnen bevorderen is het ontzorgen van bestuurders van de 
 “vervelende” klussen noodzakelijk, zodat zij hun beschikbare tijd kunnen steken in de (vitale) 
 ontwikkeling van hun club.  Spurd heeft met het 'Huis voor de Sport' haar  dienstenpakket aan 
 sportverenigingen uitgebreid. Een aantal verenigingen maakt al gebruik van deze service. 
 

 Niet-sportgebonden activiteiten 

 Verschillende buitensportaccommodaties zijn 
 ook het afgelopen jaar beschikbaar gesteld 
 voor niet direct sportgebonden activiteiten.  
 De maatschappelijke betrokkenheid van de 
 verenigingen is hierdoor opnieuw vergroot. 
  

 Regeling Netvang  
 Een nieuwe activiteit is de mogelijkheid tot 
 deelname aan de regeling Nedvang-gelden.  
 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.  
 Met de gemeentelijke afdeling Uitvoering is overeengekomen, jaarlijks een aantal 
 verenigingen de mogelijkheid te bieden aan deze regeling deel te nemen. Het onderkennen van 
 de maatschappelijke verantwoordelijkheid is hier voor de verenigingen dus een win-win situatie. 
 

 
 

http://www.nedvang.nl/
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Calisthenics 
In park de Uitvlught is in december op initiatief 
van Marcel Reinders een Calisthenics park 
gerealiseerd. Een soort open lucht gymzaal die 
voor iedereen gratis toegankelijk is.  
Bij calisthenics worden oefeningen uitgevoerd 
met het eigen lichaamsgewicht of in combinatie 
met minimale apparatuur. Op de ondergrond ligt 
kunstgras met zand. Een nieuwe mogelijkheid 
om wanneer u maar wilt aan uw conditie te 
werken. 
 

  
 

 VSB Fonds Beemster 
 Evenals voorgaande jaren heeft het VSB fonds Beemster financiële steun gegeven aan een 
 aantal Purmerendse verenigingen. Zonder deze subsidies was het niet mogelijk geweest  de 
 noodzakelijke investeringen te doen. De verenigingen zijn het VSB Fonds hier dan ook bijzonder 
 erkentelijk voor 
 

2.3  Multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) 
 Na jaren van plannen maken en intensief overleg begint de realisatie van het multifunctionele 
 sportcomplex en de verhuizing van de rugbyclub naderbij te komen. 
 De Sportraad heeft zich vanaf aanvang ingezet voor een complex wat moet voldoen aan de vraag 
 naar kwaliteit en ruimte. Tenslotte wordt er gebouwd voor een lange reeks van jaren. 
 Ons credo was altijd: 'als je het doet moet je het goed doen'. 
 Dat uiteindelijk de keuze is gevallen op een prachtige accommodatie waar de sportverenigingen 
 en het onderwijs gebruik van kunnen maken verdient dan ook alle lof. 
 Doordat het onderwijs dagelijks van het sportcomplex gebruik gaat maken is ook de exploitatie 
 verantwoord. Om te komen tot een eindresultaat waarin zowel de sportverenigingen als het 
 onderwijs zich konden vinden is altijd constructief overleg gevoerd met oog voor de wederzijdse 
 belangen. 
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Inrichting MFSA 
 De totaal beschikbare ruimte voor bebouwing was zeer beperkt.  
 Toch heeft de architect een mooi functioneel voorstel uitgewerkt met o.a. 
 *  parkeergarage voor 200 auto's op straatniveau 
 *  ruime inpandige stalling voor fietsen en bromfietsen 
 *  2 topsporthallen, elk met 2 neerlaatbare scheidingswanden voor het onderwijs 
 *  in beide hallen worden kunststof vloeren gelegd die voldoen aan de hoogste kwaliteit 
 *  tribunes op de verdieping en uitschuifbare tribunes voor tijdens de wedstrijden 
 *  in hal 1 komen totaal 1.000 zitplaatsen en in hal 2 totaal 850 
 *  een prachtige turnhal met volledige inrichting en een tribune met ruim 200 zitplaatsen 
 *  De turnzaal en sporthal 1 hebben een directe relatie door middel van brede deuren.  
         De 2 sporthallen zijn 2 keer gekoppeld met dubbele deuren en een brede gangpartij 
         Met deze structuur kan het gebouw met gemak drie evenementen tegelijk faciliteren 
 *  voldoende was- en kleedruimten gesitueerd tussen de sporthallen 

 *  de horeca met buitenterras is gesitueerd op de eerste verdieping.  
 *  voor mensen met een beperking is een lift aanwezig en zijn de noodzakelijke voorzieningen  
               getroffen  
 

 De nieuwe accommodatie zal ook een belangrijke regiofunctie krijgen. 
 Voor de sport betekent dit dat er belangrijke regionale, en in sommige gevallen nationale 
 wedstrijden, naar Purmerend gehaald kunnen worden. 

   

Voortgang bouw MFSA 

Na de contractondertekening in januari 2016 met    
Bouwbedrijf Vaessen uit Raamsdonksveer zijn de   
voorbereidingen gestart. Op basis van het Plan van  
Eisen werken Vaessen, het Architectenbureau Slangen  
+  Koenis en het projectteam van de gemeente  
momenteel de specificaties nader uit. Spurd, Sportraad,    
het onderwijs en de sportverenigingen adviseren o.a.   
op het gebied van de sporttechnische eisen. 
       

Volgens planning wordt gestart met de bouw in  
oktober 2016, en de verwachting is dat het complex in  
september 2017 haar deuren opent. Voor de rugbyclub  
is in september 2015 het nieuwe kunstgrasveld  
aangelegd. De door de Fa. Jonkers nieuw te bouwen  
clubaccommodatie en het aan te leggen grasspeelveld  
zullen in 2018 worden gerealiseerd. 
 

Wij kijken met enige trots uit naar die momenten, omdat 
de burgers van Purmerend dan een prachtig   

toekomstbestendig sport- en rugbycomplex ter      
beschikking krijgen. Zeker in een maatschappij waarin   
sport, bewegen en gezondheid centraal staan,  
is dat een must. 
  

De Sportraad dankt de gemeente Purmerend en de   
gemeentelijke politiek voor het geloof en de steun in dit  
project wat zij met ons hebben gedeeld. 
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 Huidige planning:  

 2016, oktober - aanvang bouw MFSA  
 2017, september   - oplevering MFSA 
 2017, vierde kwartaal   - sloop van de Beukenkamp 
 2018, eerste kwartaal   - start bouw verenigingsaccommodatie RCW 
 2018, vierde kwartaal   - sloop huidige verenigingsaccommodatie RCW 
 2019, eerste kwartaal - aanleg grasspeelveld RCW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4  Sportaccommodatienota 
 De gemeente Purmerend heeft aan Spurd opdracht gegeven een sportaccommodatienota op te 
 stellen. In overleg met de sportverenigingen en het onderwijs is deze nota in 2013/14 opgesteld 
 op basis  van onderzoek naar de kwantitatieve- en kwalitatieve vraag naar, en het gewenste 
 aanbod van, de Purmerendse gemeentelijke 
 binnen- en buitensportaccommodaties en 
 het Leeghwaterbad voor de periode tot en 
 met 2026. Op basis van deze nota kan de 
 gemeente bepalen welk aanbod aan 
 sportvoorzieningen nu en in de toekomst 
 nodig is om te kunnen  inspelen en welke 
 ruimtelijke en financiële consequenties 
 hiermee samenhangen. 
    

  

 De Sportraad en Spurd hebben het College van B&W en de fracties van de politieke partijen 
 aanbevelingen gedaan ten aanzien van de belangrijkste uit te voeren sportvoorzieningen.   
 Geadviseerd is deze aanbevelingen gefaseerd uit te voeren in de jaren 2017 en 2018.  
 Het betreft de verenigingen Purmersteijn ((her)bouw kleedkamers), MHCP (realisatie 
 pupillenveld en bouw kleedkamers) en WZ&PC Purmerend (realisatie tribune Leeghwaterbad). 
  

 De nota is voor het eerst in september 2015 'voor meningsvorming' in de commissie 
 Samenleving besproken, waarna in mei 2016 deels verdere behandeling zal plaatsvinden.  
 Definitieve besluiten m.b.t. beschikbare financiën en uitvoering worden door de gemeenteraad 
 genomen bij de behandeling van de begroting in november 2016.  
  

 De toekomstige vervanging van sporthal De Karekiet is gerelateerd aan een eventueel nieuw te 
 bouwen scholencomplex. De procedure hiervoor is bij de gemeente gaande. 
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2.5  Sporten met een beperking 
 SPECIAL FORCES BREIDT UIT 
 ‘Sporters met een beperking’, in Purmerend sinds enkele jaren verenigd onder de noemer 
 Special Forces, vormen een bijzondere groep in onze sportwereld. Na de oprichting van dit 
 fenomeen in 2014 door Spurd en de voetbalverenigingen FC Purmerend, Purmersteijn en 
 De Wherevogels haken steeds meer sportverenigingen aan bij dit maatschappelijk initiatief 
 en bieden daarmee gelegenheid tot sportbeoefening voor mensen met een lichamelijke of 
 psychische beperking. 
 

 

Het doel: het door sportbeoefening ontwikkelen 
van een betere lichamelijke conditie, het kweken 
van meer zelfvertrouwen en mede daardoor ook 
een betere kans op daadwerkelijke integratie in  
de samenleving. En vooral dit laatste krijgt steeds 
meer gestalte.  
 

Een eerste succesvolle project voor deze jongeren, 
het zgn.”bakfietsproject” breidt zich uit en nieuwe 
kansen bieden zich aan, waardoor zelfs een tekort 
aan “bakfietschauffeurs”  dreigde.  

 
  In samenwerking met Rijser Transport wordt daarin voorzien door de   
  oprichting bij de Prinsenstichting van Special Forces Work dat bestaat uit   
  twee onderdelen:  
  -   Job Academy, voor scholing en trainingen om werkzaam te zijn voor het   
          Uitzendbureau of andere werkvormen 
  -   Uitzend & Detachering, voor opdrachten van interne en externe  

      opdrachtgevers, zowel onder begeleiding als (semi-) zelfstandig uitgevoerd. 
 Inmiddels zijn al enkele pupillen aan de slag gegaan, onder andere bij de Gemeente Purmerend 
 en Rijser Transport, en het aantal gecertificeerde bakfietschauffeurs neemt toe.  
 

 De Sportraad draagt Special Forces een warm hart toe en hoort ook vanuit de gemeentelijke 
 politiek veel waardering. De interesse voor Special Forces en verzoeken om informatie komen 
 ook vanuit de provincie en diverse gemeenten in Noord-Holland. De nu nog functionerende 
 Stuurgroep Special Forces heeft inmiddels laten weten zich gedachten te vormen over het 
 oprichten van een stichting onder deze naam en zoekt daarbij ook samenwerking met 
 soortgelijke instellingen. Daarmee wordt inzet en continuïteit voor de Special Forces voor 
 langere tijd gewaarborgd. De Sportraad zal samen met Spurd dit sympathieke en 
 succesvolle fenomeen monitoren en waar mogelijk ondersteunen. 
 

 Enthousiaste judoka’s tijdens Purmerends G-toernooi 
 In het Budo Centrum Waterland werd in maart voor 

de zeventiende keer het G-toernooi gehouden. Dit is 
een judotoernooi voor mensen met een 
verstandelijke beperking, georganiseerd door 
Kodokan en Judo Club Kadijkerkoog. 

 In totaal deden veertig judoka’s mee in verschillende 
categorieën. Het hoogtepunt was het einde van dag, 
toen de enthousiaste sporters het mochten opnemen 
tegen de wedstrijdjudoka’s van Kodokan. Het G-team 
won glansrijk en ging trots met de beker naar huis. 
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2.6  De Ledenvergadering van 2015 bij RCW 
 Het verplichte formele deel van de ALV van de Sportraad werd zoals elk jaar snel genomen. 

Bestuurslid Jos Verbeek was aftredend en niet herkiesbaar. Op voorstel van bet bestuur ging de 
vergadering akkoord met Wim Buts als nieuw bestuurslid. Na de pauze volgde er een presentatie 
door wethouder sport Roald Helm over de ontwikkelingen van de sport in Purmerend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.7 Sport Awards Purmerend Beemster 
 Georganiseerd door RTV Purmerend, Spurd, 

Sportraad en de Stichting Beemster 
Gemeenschap. 

  

 De verkiezing van de Sport Awards Purmerend-
Beemster is op zondagavond 10 januari 2016 
groots afgesloten met een Sportgala in de grote 
zaal van Theater de Purmaryn. Hiervoor was een 
avondvullend programma samengesteld dat door 
RTV Purmerend live op TV werd uitgezonden.  

 Het programma stond geheel in het teken van sport in de regio en was voorzien van amusement 
met optredens van de U2 coverband ONE, ER Studio en Kelly de Vos. 

  

 Voorafgaand werd de Nieuwjaarsreceptie van de Sportraad gehouden met zoals gebruikelijk  
 een grote opkomst. De receptie sloot goed aan bij een avond waar de sport centraal stond. 
 

 Tijdens het gala werden veel sporters in het zonnetje gezet en was te zien hoe sport in 
Purmerend en Beemster leeft. Ruim 3.000 mensen brachten via SMS hun stem uit op hun 
favoriet. 

  

 De Awards werden uitgereikt door de burgemeesters Don Bijl (Purmerend) en Joyce van Beek 
(Beemster), Melvin Smit (initiatiefnemer van de Sport Awards editie 2010), Nancy Schilder  

 (namens hoofdsponsor Life Chiropractisch Gezondheidscentrum) en Jacques Neeven  
 (voorzitter RTV Purmerend). Bestuurslid Cor Zoontjes overhandigde de jaarlijkse 

aanmoedigingsprijs van de Sportraad. 
 

 Voor een goed verloop van de avond is onder aanvoering van eindredacteur Lars van der 
Manden door een groot aantal vrijwilligers van RTV Purmerend (ruim 60), die dit niet dagelijks 
doen, een prachtig en professioneel resultaat neergezet. Dit was ware TOPsport.  Hulde !!  



 
Jaarverslag 2015-2016 van de Sportraad Purmerend 

 

Pagina  12  
 

 
 

   Het was een onvergetelijke avond 
   en de winnaars van de verkiezingen   
   waren: 
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