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Samenstelling
Ton Okhuijsen
Datum: 3 mei 2017

Aan de leden van de Sportraad
Aan het College van Burgemeester en Wethouders Purmerend
Aan het bestuur en directie van de Sportstichting Spurd
Aan de fracties van de politieke partijen
Aan het bestuur van de Stichting VSB Fonds Beemster

Jaarverslag 2016-2017 van de Sportraad Purmerend

Voorwoord
Met trots presenteren we ons jaarverslag
2016-2017. Dat de sport leeft in Purmerend wordt
met dit jaarverslag onmiskenbaar aangetoond.
Dagelijks bieden ruim 40 verenigingen op een
goed georganiseerde manier beweging aan voor
verschillende doelgroepen. Zij leveren met hun
vrijwilligers een bijdrage aan de leefbaarheid van
de stad en geven zo de stad een gezondheidsboost.
Om dit te ondersteunen spelen we als sportraad
op de achtergrond verschillende rollen.
Die variëren. Wij adviseren afzonderlijke
verenigingen bijvoorbeeld bij de vorming van
besturen of subsidie aanvragen of brengen de
belangen van verschillende verenigingen samen.
Ook zijn wij initiërend en toetsend naar Spurd en
de politiek.
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Het afgelopen jaar hebben we wederom actief de algemene opinie opgezocht door het geven van
interviews, columns en een actuele website. Primair doel hierbij is om alle betrokkenen van de stad
bewust te maken van de noodzaak tot bewegen en gebruik te maken van het brede bewegingsaanbod
in Purmerend.
We zijn verheugd dat in september de multifunctionele sporthal in gebruik wordt genomen.
Deze accommodatie zal de sport in onze stad verder stimuleren. Graag pakken we met alle actoren
door om van Purmerend Sportstad 2040 te maken.
René Voorwerk
Voorzitter

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
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1.

Bestuur, vergaderingen en communicatie

1.1 Bestuur van de Sportraad:
Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld:

René Voorwerk Ton Okhuijsen
voorzitter
vicevoorzitter
1.2

Bert Slegt
bestuurslid

Cor Zoontjes
bestuurslid

Erik Terpstra
penningmeester

Vergaderingen, formeel en informeel overleg
In de verslagperiode van 23 mei 2016 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 actoren 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.
Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen
Met de wethouder Sport Roald Helm is periodiek
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.
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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 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 de sportaccommodaties 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 kampioenschappen en medailles behaald. In het besef nooit volledig te kunnen zijn worden alle
verenigingen en sporters met de door hen behaalde successen gefeliciteerd.
Purmerend eert gouden Marlou van Rhijn.
Honderden mensen hebben zaterdagmiddag 24 september de huldiging van ‘blade babe’
Marlou van Rhijn bijgewoond. De grote zaal van theater De Purmaryn zat bomvol toen de
Purmerendse atlete de felicitaties van burgemeester Don Bijl in ontvangst nam.

Met twee gouden medailles is Marlou van Rhijn teruggekeerd naar Purmerend.
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Tijdens de Paralympische spelen in Rio de Janeiro liet ze zien de snelste sprinter te zijn op de 100
en de 200 meter. Een geweldige prestatie die Purmerend niet zomaar voorbij wilde laten gaan.
Burgemeester Don Bijl bedankte Marlou en haar trainer Percy Marte voor de lessen die zij ons
leren en de toekomst die zij aan de sport geven. 'We kunnen leren van deze 2 mensen en hun
drijfveren en uithoudingsvermogen.' Ook kreeg ze het beeld 'De overwinning'. De moeder van
Marlou greep haar moment en sprak haar dochter op het podium toe. Marlou zelf vertelde heel
dankbaar te zijn dat zoveel mensen naar de huldiging waren gekomen.

Coach Purcy Marte is initiatiefnemer van de Stichting Topsport Atletiek Purmerend (STAP) en
coachte door de jaren heen vele atleten bij het leveren van topprestaties op nationaal en
internationaal niveau. Voor zijn prestaties werd Purcy onderscheiden met een ‘Zilveren
Purmerender’. Op de Kaasmarkt stond een groot scherm opgesteld voor de mensen die niet
bij de huldiging in het theater aanwezig konden zijn.
Jubilea
Verschillende verenigingen hebben in 2016 en 2017 hun jubileum gevierd. Onze felicitaties gaan
naar NEA Volharding, Early Bird, Trilobiet en de Folklore Dansgroep Purmerend.
Atletiekvereniging NEA Volharding viert in mei 2017 op grootse wijze haar eeuwfeest.
Op dinsdag 16 mei bestaat de vereniging 100 JAAR.
In de weken van 7 t/m 21 mei 2017 worden diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen
georganiseerd.
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Duikvereniging Trilobiet heeft op
7 januari 2017 haar 50 jarig jubileum gevierd met
een bijzonder geslaagde reünie.
De vereniging is opgericht op 5 januari 1967.
Dit was een tijd dat het duiken nog in de
kinderschoenen stond. Sinds die tijd heeft het
sportduiken zich ontwikkeld tot een volwaardige
onderwatersport.
Purmerendse Volksdansvereniging FDP
In mei 2016 bestond ook de Purmerendse
Volksdansvereniging (FDP) 50 jaar.
Dit jubileum is op feestelijke wijze en in het
bijzijn van veel oud-leden gevierd.
Onderdeel van het programma was een
goed bezochte workshop die gratis
toegankelijk was.

Basketballvereniging Early Bird viert in 2017 haar
50-jarig bestaan. Als onderdeel van de
feestelijkheden wordt in de Karekiet te Purmerend
op 13 mei een grote reünie gehouden.
Als sportief hoogtepunt in het bestaan van Early Bird
geldt dat het Heren-1-team vanaf 2001 drie
seizoenen achter elkaar ‘amateurkampioen’ van
Nederland werd, ofwel kampioen van de
Promotiedivisie.
Sport Buitenschoolse opvang
Door Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) is
bij FC Purmerend in oktober de Sport Buitenschoolse opvang (BSO) Weidevenne officieel
geopend. Kinderen van 7 jaar en ouder kunnen na schooltijd deelnemen aan een breed aanbod
sport- en spelactiviteiten.
BSO Sportify kids heeft in november een nieuwe locatie geopend op het sportcomplex van
handbalvereniging Vido. Voor de invulling van het sportprogramma wordt gebruik gemaakt van
de handbalvelden, tennisvelden, honkbalvelden en de gymzaal.
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Zilveren Vaan
Atletiekvereniging NEA Volharding heeft in oktober het
zilveren Vaantje ontvangen voor hun gezonde
sportkantine. Het vaantje is aangeboden door Team:Fit
Nederland, het landelijke project dat sportverenigingen
stimuleert tot een gezonder aanbod.
Tenminste 60 % van het aanbod voldoet aan de norm
gezond. Daarmee zijn zij de eerste in Nederland!
De vereniging werd bij het gezonder maken van het
aanbod ondersteund door de verenigingondersteuner
van Spurd en JOGG-Purmerend.
Dankzij de inspanningen en het enthousiasme van de
kantinecommissie voldoet minstens zestig procent van
het aanbod aan de norm gezond, dat wil zeggen minder
dan 110 Kcal per portie. Naast de kantinecommissie
helpen ook jeugdleden de kantine gezonder te maken.
Samen bereiden en verkopen zij de nieuwe gezonde snacks.
Sportverenigingen scoren met NIX18

De sportverenigingen in Purmerend hebben een goede
score behaald met het gevoerde alcoholbeleid het
afgelopen jaar. Werd er bij de controle op handhaving van
de leeftijdsgrens van 18 jaar bij sportverenigingen in 2015
in alle gevallen alcohol verstrekt aan minderjarige.
Bij controles in 2016 is in 69% geen alcohol verstrekt aan
minderjarige. Voor de gemeente Purmerend was dit een
aanleiding om een aantal sportverenigingen een presentje
te overhandigen.
O.a. Hockeyvereniging MHCP en Korfbalvereniging BEP
behaalden een 100% score en ontvingen een teamset
bidons, losse bidons en 2 dienbladen alle uiteraard met
de tekst NIX.
Een mooie beloning voor al de verenigingen die zich met
volledig resultaat hebben ingezet om het schenken van
alcohol aan minderjarigen stop te zetten.
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. 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.
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Regeling Netvang
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.

De gemeentelijke afdeling Uitvoering heeft opnieuw een aantal verenigingen de mogelijkheid
geboden aan deze regeling deel te nemen. Door het samen ‘prikken’ van zwerfafval hebben de
deelnemers naast een financieel voordeel voor de vereniging, ook het nut gezien van een schone
buurt.
Gebruik sportvelden tijdens de schoolvakanties.
Een aantal sportvelden zijn het afgelopen jaar tijdens de schoolvakanties open gesteld voor
de jeugd. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt. Ter voorkoming van schade aan de
verenigingsmaterialen heeft Spurd gezorgd voor toezichthouders. De intentie is er, om dit ook
in 2017 weer mogelijk te maken. De maatschappelijke betrokkenheid van de verenigingen is
hierdoor opnieuw vergroot.
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' een dienstenpakket
beschikbaar waar sportverenigingen gebruik van kunnen maken.
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.
‘Nieuwe’ sporten
Binnen de sport vinden er door de jaren heen
vernieuwingen plaats. Veel vernieuwingen zijn
gebaseerd op nieuwe inzichten ten aanzien
van de sport zelf. Ook ziet men nieuwe
doelgroepen ontstaan die nieuwe wensen
hebben ten aanzien van de sport.
Een aantal verenigingen spelen hierop in.
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Tennisvereniging Elckerlyc heeft onder grote
belangstelling op 5 mei 2017 een tweetal
Padelbanen geopend, ‘Padel’ is een van de
snelst groeiende sporten in Europa.
Het is een combinatie van tennis en squash
en men speelt het 2 tegen 2 op een baan met
4 glazen wanden op een kleine baan. Doordat
de ruimtes veel kleiner zijn is loopvermogen
en conditie iets minder van belang.
Padel is een sport voor zowel jong als oud.
Zo biedt Flying Petrels al een tijdje Beeball aan. Dit is vooral gericht op jongeren van
5 t/m 12 jaar. Men speelt met kleine teams, hanteert eenvoudige spelregels, leert de
basisvaardigheden van honkbal en softbal. Het spel is snel, flitsend en vooral stoer. Kortom het
spreekt de jongeren aan en geeft zowel de beoefenaars als de kijker energie.
Binnen het voetbal is de bal een essentieel onderdeel, aldus Johan Cruijff. Om jonge
voetballertjes vaker aan de bal te krijgen, is de wedstrijdvorm voor de pupillen van 5 tot en met
11 jaar aangepast aan de leeftijd. Hoe jonger de kinderen, des te minder spelers en des te kleiner
de veldjes.
Bij de turnsport denkt men vooral aan de kunsten die worden getoond op toestellen of op de
vloer. Gymnet biedt echter de nieuwe sensatie freerunning aan. Hier draait het om het ultieme
gevoel van vrijheid, lichaamscontrole en kracht. De obstakels die de beoefenaar tegenkomt
worden uitdagingen. Men leert met vloeiende bewegingen beheersing te krijgen over het
bewegen in de omgeving, dit kan door trucs en adembenemende salto's.
2.2

Opening multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) op 23 september 2017
De bouw van de multifunctionele sportaccommodatie verloopt volgens de planning en wordt
ultimo juli opgeleverd. Hierna kan de inrichting verder worden afgewerkt. De officiële opening
zal plaatsvinden op 23 september 2017. Een bijzondere dag voor de sportverenigingen en het
onderwijs in Purmerend.
Na de ingebruikname wordt een begin gemaakt met de sloop van de Beukenkamp. Een sporthal
waaraan veel sporters nostalgische gevoelens zullen overhouden. Hierna kan de nieuwbouw van
de verenigingsaccommodatie van de Rugbyclub een aanvang nemen waarna de aanleg van een
tweede speelveld wordt gerealiseerd.
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2.3

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.
In 2016 heeft de gemeente grotendeels ingestemd met de adviezen zoals eerder door Sportraad
en Spurd uitgebracht. Dit jaar wordt uitvoering gegeven aan een drietal prioriteiten:
aanleg jeugdhockeyveld op sportpark “De Munnik”, 6 nieuwe kleedlokalen bij Purmersteijn en
een tribune in het Leeghwaterbad. Een besluit te komen tot de bouw van 2 nieuwe kleedkamers
bij de MHCP was in 2016 financieel niet mogelijk. Gezien de noodzaak heeft de Sportraad de
gemeente geadviseerd dit besluit in 2017 te nemen.
Verder is politieke discussie gaande over een nog niet gehonoreerd advies. Dit betreft
subsidiering voor aanpassing of nieuwbouw van kleedkamers die na 40 jaar toe zijn aan
vervanging. Herintroduceren van de gemeentelijke garantstelling voor geldleningen aan te gaan
door sportverenigingen voor het niet gesubsidieerde gedeelte is hier onlosmakelijk mee
verbonden.
Sporthal De Karekiet is sterk verouderd (1972) en is aan vervanging toe zodat wordt voldaan
aan de hedendaagse sporttechnische inzichten met optimaal medegebruik door het basis en
middelbaar onderwijs.

2.4

Sporten met een beperking
‘Sporters met een beperking’, in Purmerend sinds enkele jaren verenigd onder de noemer
Special Forces, vormen een bijzondere groep in onze sportwereld. Special Forces heeft de
ambitieuze doelstelling voor mensen met een autisme verwante stoornis of met een
verstandelijke of lichamelijke beperking het sportaanbod bij reguliere sportverenigingen uit te
breiden.
Special Forces is een samenwerkingsverband
van Transportbedrijf Rijser, Prinsenstichting,
Spurd, Martin Luther Kingschool,
FC Purmerend, Judovereniging Itaikan,
Purmersteijn, De Wherevogels,
ZVVO/Sandow, MHCP en Purmer Boules.
Sinds de start in september 2013 zijn er
inmiddels veel activiteiten in gang gezet.
Special Forces is blij met de belangstelling
van sportverenigingen.
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Het doel is 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.
Via Special Forces Works lukt het ook daadwerkelijk deelnemers toe te leiden naar werk.
2.5

De Ledenvergadering van de Sportraad in 2016 bij Mixed Hockey Club Purmerend.(MHCP)
Het verplichte formele deel van de ALV van de Sportraad werd zoals elk jaar snel genomen.
Bestuurslid Wim Buts was aftredend en niet herkiesbaar. Op voorstel van bet bestuur ging
de vergadering akkoord met Erik Terpstra als nieuw bestuurslid. Erik is voorzitter van
korfbalvereniging BEP. De aftredende bestuursleden Ton Okhuijsen en Bert Slegt stelden zich
herkiesbaar. De vergadering ging unaniem akkoord met hun herbenoeming.
Na de pauze volgde er een pakkende presentatie door Ron Rijser over Special Forces.

2.6

Nieuwjaarsreceptie 2017
De eregast tijdens de goed
bezochte receptie was
Margriet de Schutter, voormalig
shorttrackschaatsster
en oprichter van het platform
Extopsporter.nl.
Zij vertelde op openhartige wijze
haar persoonlijke verhaal, dat in
2012 tevens verfilmd is in de
Awardwinnende documentaire
‘Diepgaan voor Vancouver’.
Ook schreef ze hierover in 2013 het boek ‘Stoppen & Doorgaan’.

2.7

Sport Awards Purmerend 2016
Georganiseerd door RTV Purmerend, Spurd en de Sportraad.
De verkiezing van de Sport Awards Purmerend is op
zondagavond 30 april 2017 groots afgesloten met een
Sportgala in de grote zaal van Theater de Purmaryn.
Hiervoor was een avondvullend programma samengesteld
dat was te volgen via televisie, de website van RTV Purmerend
en ook de verschillende facebookpagina’s van de omroep.
De avond werd geopend door de dansgroep van ER Studio. Zij kwamen al dansend de zaal
binnen om daarna op het podium verder te gaan met hun optreden. Dit ging vloeiend over in
een spectaculaire show van illusionist David Huizinga. Hij ‘toverde’ de presentator tevoorschijn.
Dit was de aftrap van een gevarieerde show rondom de uitreiking van de sportprijzen.
De band Saprophyte And the Parasites omlijstte de avond met rock’n’roll.
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De prijs voor Beste Jeugdsporter ging naar de
13-jarige Radulescu. Deze jonge kungfubeoefenaar heeft een indrukwekkend groot
aantal medailles behaald tijdens het WK in
China. Ook zit hij in het shaolin gongfu
demonstratieteam van zijn Danla Dan’s
Centrum, waar hij bijna dagelijks te vinden is.

Ook ‘Blade Babe’ Marlou van Rhijn viel in de
prijzen. Deze internationaal bekende
Purmerendse is inmiddels niet meer weg te
denken uit de wereldtop. Zij nam het glazen
beeldje in de categorie Beste Sportvrouw in
ontvangst.

De prijs voor Beste Sportman ging naar
Mark Bakker, baanwielrenner.
De Nederlands kampioen in twee categorieën
traint in de nationale selectie op Papendal.
Hij behaalt veel overwinningen op topniveau en
is een grote belofte in zijn tak van sport.

In de categorie Beste Sportteam gingen de
dames van Rugbyclub Waterland (RCW)
met de prijs naar huis. Een blijk van
waardering en erkenning voor hun goede
prestaties, waaronder de promotie naar het
hoogste niveau in Nederland: de ereklasse.

Namens de Sportraad reikte voorzitter
René Voorwerk de aanmoedigingsprijs uit
aan Luna de Bruijn.
De jonge turnster heeft zich goed weten te
manifesteren op de brug in de derde divisie
turnen bij de Nederlandse kampioenschappen,
met als resultaat een gouden medaille.

Pagina 11

Jaarverslag 2016-2017 van de Sportraad Purmerend

De vakjury bestond dit jaar uit Bert Slegt (voorzitter),
wethouder sport Roald Helm, Gerrit Aafjes en Melvin Smit.
De awards werden uitgereikt door:
Ydwer Bosma en Sacha Hoogland (Pip en Pelle van de
gelijknamige serie op RTV Purmerend),
Purcy Marte (performance coach/trainer, Stichting Topsport
Atletiek Purmerend, Omega Network),
Miep Boerkamp (directeur theater De Purmaryn) en
Henny Maes (directievoorzitter van Rabobank Waterland
en Omstreken).

Ook dit jaar was een grote groep van circa 50
vrijwilligers van RTV Purmerend werkzaam om
de Sport Awards tot een succes te maken.
Eindredacteur en producent Lars van der Manden
kon tevreden terugkijken op een geslaagde avond
en was terecht heel trots op al die vrijwilligers,
die er weer een geweldige show van hebben gemaakt.

Opnieuw is duidelijk geworden dat de sport in Purmerend leeft!
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