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Voorwoord
Terugkijkend was het sportjaar 2019-2020 een
enerverende sportperiode. In mijn nieuwjaarstoespraak
had ik het nog over kansen en continu vernieuwen.
Nu ik dit voorwoord enige maanden later schrijf zit de
gehele wereld in een real time film, waarvan we de afloop
nog niet helemaal kennen. Ook de sportwereld zit in deze
film. Vele vragen komen naar boven inzake de voortgang
van de trainingen en wedstrijden, de omzet van de kantine
en hoe we de leden blijven binden.
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Als we ons beperken tot de periode voor corona kunnen we concluderen dat er op sportief gebied in
Purmerend en Beemster mooie dingen zijn gebeurd. Veel verenigingen laten zien te willen investeren.
In dit jaarverslag kunt u hier een en ander over terug vinden. Bij uitgewerkte plannen met een
degelijke financiële onderbouwing blijkt er veel mogelijk in samenspraak met de gemeente en Spurd.
Ook het VSB Fonds levert regelmatig een substantiële bijdrage om initiatieven mogelijk te maken,
waarvoor wij het Fonds natuurlijk zeer erkentelijk zijn. Maar hier hebben we het vooral over
investeringen in goede accommodaties. Een absolute voorwaarde voor een gezonde vereniging.
Wat we echter nog onvoldoende terugzien is de noodzaak om na te denken over het sportbeleid
en de vereniging van overmorgen. Zoals regionale samenwerking op het gebied van hoogwaardige
sportaccommodaties, om te voorkomen dat we elkaar op gemeentelijk niveau gaan beconcurreren
in plaats regionaal versterken. En wat is het antwoord van verenigingen op enerzijds de vergrijzing;
inwoners van Purmerend lokaal te laten sporten; het aantal georganiseerde leden te verhogen?
Natuurlijk zijn er bij enkele verenigingen goede voorbeelden te zien, maar gezien de cijfers is dit niet
voldoende. Er zal meer moeten gebeuren. Wat hierbij goed kan helpen is het op te stellen
sportakkoord. Dit lokale akkoord is erop gericht om tot een integraal beleid te komen tussen alle
sportbetrokkenen. Het akkoord is slechts een middel. Het doel bepalen we met elkaar waaronder u
als sportbestuurder.
Maar op de korte termijn zullen de verenigingen logischerwijs bezig zijn met de boel weer op te
starten en binnen de RIVM-richtlijnen creatieve oplossingen te bedenken. Mogelijk is de druk die deze
omstandigheden oproepen een uitdaging om direct te gaan kijken hoe we de Purmerenders weer
kunnen laten sporten en men leden weet te boeien en te binden.
René Voorwerk
Voorzitter
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1.

Bestuur, vergaderingen en communicatie
De Sportraad Purmerend is als vrijwilligersorganisatie een vertegenwoordigend orgaan van in de
gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad
richten zich op belangenbehartiging van de ruim 40 aangesloten verenigingen, de bevordering
van de sport in Purmerend in al haar verschijningsvormen, stimulering en advisering van de
sportdeelname.
De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen
de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op lokaal en provinciaal niveau.
Verder adviseert zij het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het lokale sportbeleid.

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

V.l.n.r.
René Voorwerk (voorzitter),
Erik Terpstra (bestuurslid),
Marijke Arts (kandidaat bestuurslid),
Ton Okhuijsen (vicevoorzitter),
Kor Piorunek (penningmeester) en
Bert Slegt (bestuurslid)
1.2

Vergaderingen, formeel en informeel overleg
In de verslagperiode van 3 juni 2019 tot heden is door het bestuur twaalf maal vergaderd,
Vanwege de coronacrisis is vanaf maart noodgedwongen gestart met telefonisch vergaderen.
Aan de meeste vergaderingen nam ook deel een afgevaardigde van de Sportstichting Spurd.
Sinds maart 2020 is er ook een samenwerkingsverband met Stichting Beemster Gemeenschap
waar vrijwel alle sportverenigingen in de Beemster bij zijn aangesloten.
Ook een vertegenwoordiger van deze Stichting nam aan onze laatste vergaderingen deel.
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 Beemster, 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 externe partijen zijn daar
waar zinvol bijgewoond door een bestuurslid van de Sportraad. De informatie en adviezen van
de verenigingsondersteuner van Spurd aan de sportverenigingen zijn ook dit jaar waardevol
gebleken.
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Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen
Met de wethouder sport Mario Hegger is periodiek prettig en constructief overleg gevoerd.
Over de huidige en de toekomstige ontwikkelingen op sportgebied is verder gesproken met
de fracties van de politieke partijen en ambtenaren van de gemeente Purmerend.
De belangen lopen parallel, een goede samenwerking is daarom essentieel.
Wethouder Mario Hegger heeft in 2019 bezoeken gebracht
aan een groot aantal verenigingen. Dit initiatief is door de
besturen en leden als zeer positief ervaren.
Stichting Spurd
In goede samenwerking met het centrale loket voor de sport
in Purmerend, stichting Spurd, vindt regelmatig afstemming
plaats over aandachtspunten en sportontwikkelingen.
De besturen van Spurd en Sportraad vergaderen formeel twee maal per jaar.
Yoran Kluvers heeft als verenigingsondersteuner in november de werkzaamheden van
Marsha Riga overgenomen. Yoran voert minimaal één keer per jaar een verenigingsgesprek met
de besturen van de sportverenigingen en verzorgt adviestrajecten door middel van thema- en
voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en workshops.
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
en overige media is informatie verstrekt over de sportontwikkelingen in Purmerend.

2.

Activiteiten en ontwikkelingen

2.1

Sport in Purmerend
Financiële steun gemeente aan sportverenigingen
De rijksoverheid kondigde op 12 maart 2020 een aantal maatregelen af ter bestrijding van het
Corona virus. Een van de maatregelen had als effect dat sportverenigingen geen wedstrijden
en trainingen konden organiseren waardoor de sport op slot ging.
Op basis van dit gegeven heeft de Sportraad in korte tijd alle actuele informatie geïnventariseerd
Ook hebben wij, om ons goed te informeren wat deze maatregelen voor elke afzonderlijke
club betekenen, bijna alle sportverenigingen in Purmerend en Beemster benaderd.
Hierbij stonden vier vragen centraal:
 Korte termijn financiën
 Langlopende verplichtingen
 Ledengedrag
 Suggesties, reeds ondernomen acties
De ontvangen informatie gaf de noodzaak aan in spoedoverleg te treden met wethouder sport
Mario Hegger. Op 28 maart zijn bij de gemeenten Purmerend en Beemster verzoeken ingediend
om vanaf maart tot aanvang van het nieuwe seizoen de door de verenigingen te betalen huur
voor veld, zaal en zwemwater kwijt te schelden en waar nodig maatwerk te leveren.
Bijzonder positief was de zeer snelle reactie (7 april) van het college Purmerend met haar besluit
de sportverenigingen financieel tegemoet te komen in de weggevallen inkomsten.
Concreet hield dit in dat sportverenigingen in ieder geval tot 1 juni geen huur hoefden te betalen
voor het gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties in de stad.
In aanvulling op dit besluit is een werkgroep samengesteld voor het leveren van maatwerk.
De situatie in Beemster was voor het college van Beemster reden om vooralsnog te kiezen voor
maatwerk.
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Impact coronacrisis op sportverenigingen
De sportverenigingen zijn het gemeentebestuur zeer erkentelijk voor de geboden financiële
steun want de verwachte financiële impact van de coronacrisis op de verenigingen is groot.
Sommige verenigingen hebben aangegeven binnen 3 maanden niet meer aan hun
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het gaat hier over verenigingen uit verschillende
sportdisciplines. Het is dus niet zo dat één sporttak oververtegenwoordigd is binnen deze groep.
Daarnaast is de verwachte impact, ook voor de verenigingen die niet direct in nood terecht
komen, op midden en lange termijn groot. Het gaat dan vooral om zaken als: verwachte
terugloop in leden en verslechterende liquiditeit waardoor bepaalde noodzakelijke investeringen
(bijvoorbeeld in materiaal) niet gedaan kunnen worden.
Sportieve hoogtepunten
Jaarlijks worden er door de verenigingen en individuele
sporters een groot aantal kampioenschappen en
medailles behaald. In het besef nooit volledig te kunnen
zijn feliciteren wij alle verenigingen en sporters van
harte met de door hen behaalde successen.
Toch maken wij voor een sporter een uitzondering,
de TIEN van Hendrik Koppe. Hard trainen en structureel
werken aan zijn judostijl heeft tot een bijzondere
beloning geleid. Een droom die uitkwam voor Koppe, om voor de tiende keer wereldkampioen
te worden en wel op de 10e van de 10e maand!
Jubileum BAVIO
In september 2019 was het 50 jaar geleden dat de Purmerendse badmintonvereniging werd
opgericht. In het jubileumjaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd en is er extra
aandacht geschonken aan de jeugd.
Natuurlijk moest dit jubileum ook gevierd worden. Op het terrein van
vereniging Flying Petrels werd een barbecue georganiseerd waar een
groot aantal gasten aan deelnamen.
Zoals een bestuurslid terecht opmerkte is
badminton goed voor je reactievermogen,
je traint al je spieren en het is goed voor je
conditie. Vooral dat laatste werd ‘a avonds tussen de slingers
en ballonnen ‘ouderwets gezellig’ op de proef gesteld.
Jubileum Flying Petrels
In 2020 viert Honk- & Softbalvereniging Flying Petrels haar 60 jarig bestaan.
Helaas is vanwege de coronacrisis de viering tot heden beperkt gebleven tot een goed bezochte
nieuwjaarsreceptie. Maar wat in het vat zit verzuurt niet!
Gebruik sportvelden tijdens de schoolvakanties.
Gedurende de zomerperiode hebben KV Purmer en Purmersteijn de deuren opnieuw open gezet
voor actieve en enthousiaste jeugd die zichzelf sportief wil vermaken. Van deze mogelijkheid is
goed gebruik gemaakt. Ter voorkoming van schade aan de verenigingsmaterialen heeft Spurd
gezorgd voor toezichthouders.
Diensten ter ondersteuning van de verenigingen
Om de maatschappelijke functie van de sportvereniging te bevorderen is het versterken van
het vrijwilligerswerk onontkoombaar. Ontzorgen van bestuurders van sportverenigingen van
de ‘vervelende’ klussen is noodzakelijk zodat zij hun beschikbare tijd kunnen steken in de
(vitale) ontwikkeling van hun club. Spurd heeft een dienstenpakket beschikbaar waar
sportverenigingen gebruik van kunnen maken, zoals leden- en financiële administratie.
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Weidevenne krijgt sportief calisthenics park
Vader Rogier Holtzer en zijn zoon Moos zijn de
initiatiefnemers geweest voor de aanleg van
een sportief park in Weidevenne. De gemeente
besloot het voorstel samen met de
initiatiefnemers en Spurd verder uit te werken.
Na al eerder in gebruik te zijn genomen werd
het park op 8 november officieel geopend.
Calisthenics zijn verschillende bewegingsvormen
waarmee je het lichaam traint. Dit is meestal
zonder specifieke apparatuur of gewichten.
De bedoeling is dat je door gebruik van je eigen lichaamsgewicht sterker en flexibeler wordt
middels oefeningen zoals springen, optrekken en squats.
Actie NIXzonderID
Op 1 juni bracht wethouder Harry Rotgans
een bezoek aan De Wherevogels in verband
met de landelijke actie NixzonderID.
Bij het laatste onderzoek met testkopers
deden zij het erg goed. Er werd consequent
gevraagd om een ID en er werd geen drank
meegegeven aan jongeren onder de 18 jaar.
Wethouder Rotgans heeft daarom een
compliment uitgereikt.
Het bestuur vindt het heel belangrijk dat kinderen onder de 18 jaar geen alcohol gebruiken.
Daarom geven zij aan het kantinepersoneel instructies mee en het is goed dat de gemeente er
aandacht aan besteed. Ook niet vast kantinepersoneel wordt geïnstrueerd voordat de kantine
opengaat. Wij moeten het met zijn allen doen en waarderen het compliment van de gemeente.
KV Purmer scoort certificaat zilveren Gezondere Sportkantine
De sportkantine van KV Purmer heeft de
kwalificatie zilver toegekend gekregen.
Wethouder Mario Hegger reikte op 15 juni
het bijbehorende certificaat uit.
JOGG Purmerend wil samen met het
landelijke Team:Fit de omgeving van
kinderen en jongeren aanpassen door
verandering van het aanbod in kantines.
Gezonder eten heeft immers veel te maken
met wat je kunt eten waar je bent.
Plezier op het Purmerendse strand
Op 7 juli zijn de beachvelden in de Weidevenne geopend.
In de zomerperiode kon jong en oud daar dagelijks
terecht voor allerlei beachsporten.
Hier is door verenigingen en individuele sporters goed
gebruik van gemaakt.
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Rugby Club Waterland ‘heipaal mijlpaal!’
Op 27 september was het eindelijk zover en schreef Rugbyclub Waterland clubgeschiedenis.
De plannen voor een nieuw clubhuis bestonden al meer dan 10 jaar, maar nu ging dan toch
echt de eerste paal de grond in.
Deze eer was voor jeugdspeler Jorian Romp, die de
kleurplaatwedstrijd had gewonnen en aan wethouder
Mario Hegger. Zoals voorzitter Robert Jonk trots
opmerkte is deze heipaal voor de club natuurlijk een
absolute mijlpaal. Hij noemde het de start van een mooie
nieuwe periode waarin zij de club en de sport rugby nog
verder willen uitdragen in Purmerend en de regio.

Naar verwachting zal de nieuwe
accommodatie na de zomer in
gebruik worden genomen.
Hierna kunnen het grasspeelveld en de ‘Skills Garden’ worden aangelegd. Deze Skills Garden
wordt aangelegd voor de training van specifieke technische elementen in de rugbysport. Dit
aparte parcours kan ook uitermate goed gebruikt worden door sporters van andere sportclubs.
Mixed Hockey Club Purmerend
Op 10 maart 2020 heeft de ledenvergadering van MHCP groen licht gegeven voor het
verbouwen van het clubhuis, de bouw van twee nieuwe kleedkamers en onderzoek naar
opknappen van de huidige kleedkamers.
Deze uitbreiding en upgrade is hard nodig. Het ledenbestand is in de loop der jaren
behoorlijk toegenomen, maar de voorzieningen zijn niet meegegroeid met het ledenaantal
en voldoen niet meer aan de huidige standaard.
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De planning is aan het einde van dit speelseizoen een start te maken met het aanbouwen van
extra kleedruimten, opbergruimte en een uitbreiding van het dakterras. De casco bouw kan dan
voor de start van het nieuwe seizoen gereed zijn. Hierna kan men verder met het zogenaamde
binnenwerk. Tijdens het winterreces zal een aanvang worden gemaakt met de interne
verbouwing van de kantine.
H20 Esports Campus
In 2020 zal het grootste permanente esports en
gaming centrum van Europa (10.000 m2) haar
deuren openen. Met de komst van de H20
Esports Campus wordt Purmerend, als centraal
gelegen stad binnen de metropoolregio
Amsterdam, dé trekpleister op het gebied van
gaming en de technologie van de toekomst.
Dit opent deuren voor grote economische kansen
en het aanboren van nieuwe markten en talenten.
Ook gaat H20 de dialoog aan met jongeren rondom
verantwoordelijk online gedrag. Het is tevens goed om te zien
dat er aandacht is voor de nieuwe trend waarbij gamen en
fysiek bewegen samengaan. Vanuit al die maatschappelijke en
economische invalshoeken worden er ook door de gemeente
aan dit project grote kansen toegedicht.
De verbouwing van Sporthal de Koogmolen is in juni 2019
gestart. Eerst is het schoolgebouw gerenoveerd tot campus
met kantoren en werkplekken voor studenten, startups en
bedrijven op het gebied van gaming, esports en creative tech.
Daarna volgt de oplevering van de hal en dus de opening van
het Rabo Esports Stadion.
Esports is een sterke groeimarkt waar jeugd en
jongvolwassenen zich sterk mee verbonden voelen.
De H20 Esports Campus brengt werelden bij elkaar en
verbindt zich nadrukkelijk met opleidingen en onderwijs.

Wethouder Mario Hegger en Koen Schobbers, de eerste
professionele esporter in Nederland, speelden een wedstrijd
tegen elkaar in de virtuele wereld. Na afloop was de conclusie
van onze wethouder heel stellig: ‘Esports is topsport’!
Pagina 7

Jaarverslag 2019-2020 van de Sportraad Purmerend

Naar buiten gerichte reclame
Met betrekking tot het toestaan van naar buiten gerichte reclame bij buitensportverenigingen
is in tegenstelling tot de verwachtingen tot heden geen besluit genomen. Dat is teleurstellend
want het betekent voor de verenigingen al jaren een gemis aan extra inkomsten.
Herinrichting Van IJsendijkstraat
Nu het schema voor de verdere ontwikkeling van het sportcomplex van Rugbyclub Waterland
redelijk vast staat wordt de reconstructie van de Van IJsendijkstraat actueel. Door de direct
betrokkenen Purmersteijn, Flying Petrels, Rugbyclub Waterland, Spurd en Sportraad zijn in
november 2017 met een verkeerskundig adviseur van de gemeente gesprekken gevoerd.
Verschillende aandachtspunten en wensen zijn in dit overleg naar voren gekomen en verwerkt in
een schetsontwerp ten behoeve van een kostenindicatie. In het ontwerp is de verkeersveiligheid
voor de jeugd als prioriteit gesteld. De verenigingen, Spurd en Sportraad vinden het wenselijk de
plannen in 2020 te concretiseren en aansluitend tot besluitvorming over te gaan.

Lokaal Sportakkoord
De totstandkoming van het lokale sportakkoord is een landelijk initiatief met als doel de lokale
samenwerking te bevorderen en gezamenlijke ambities te formuleren. Voor de uitvoering van
het lokaal sportakkoord stelt het ministerie de komende twee jaar uitvoeringsbudget
beschikbaar: € 50.000,-- per jaar, in totaal € 100.000,--. Dit bedrag dient te worden besteed aan
de uitvoeringsacties die samen met de betrokken partijen in het lokale sportakkoord worden
opgenomen. In het sportakkoord wordt vastgelegd waar dit geld aan wordt besteed.
Wat is een lokaal sportakkoord?
• Set aan afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke partners,
• en eventueel bedrijfsleven en fondsen
• met visie en onderbouwing
• die aanzet tot uitvoering,
• prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding
• en gericht is op ambities uit Nationaal Sportakkoord
Voor uitvoering is door de gemeente Nanda Lamme als sportformateur aangesteld.
Op 6 februari 2020 is een door Nanda samengestelde kerngroep voor het eerst bijeen geweest.
Aanwezig was o.a. een vertegenwoordiger van Spurd, Sportraad, Clup, onderwijs en H20.
Voor de inbreng van de sportverenigingen waren de Sportraad en Spurd voornemens
bijeenkomsten te plannen maar door de coronacrisis konden deze geen doorgang vinden.
Volgens de voorwaarden dient het project in juni 2020 te zijn afgerond. Voor de voortgang zal
een passende manier moeten worden gevonden.
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Sporthal de Karekiet
De voorbereidingen voor de herinrichting van het Karekietpark zijn gaande. Hiervoor is de
gemeente een visie aan het opstellen. In november en december heeft een eerste overleg
met de gebruikersgroepen en omwonenden plaatsgevonden.
De verwachting is dat de visie rond het najaar 2020 klaar is.
Belangrijk onderdeel van de herinrichting is vervanging van de huidige sporthal.
Net als bij sportcomplex de Beuk zien we dat naast de primaire behoefte van het onderwijs
overdag en de verenigingen op de andere tijden hier direct een praktische invulling aan kan
worden gegeven. Gezien de groei van Purmerend naar 100.000 inwoners en er nu al sprake
is van een behoefte adviseren wij minimaal 1,5 sporthal.

Sportverenigingen en onderwijs
Een groot aantal sportverenigingen heeft met het onderwijs weer vele activiteiten
georganiseerd. Belangrijke schakel hierin waren de wijksportcoaches van Spurd.
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 en
activiteiten georganiseerd. Ook hebben veel verenigingen opnieuw deelgenomen aan het sport
kennismakingsaanbod voor leerlingen van het basisonderwijs via de Spurd-jeugdsportpas.
VSB fonds Beemster en sponsoring
Ook dit jaar zijn wij het VSB fonds Beemster bijzondere dank verschuldigd voor de financiële
steun die aan een aantal Purmerendse verenigingen is gegeven. Financiële steun van sponsoren
heeft het opnieuw mogelijk gemaakt dat verenigingen een groot aantal toernooien konden
organiseren. Een bijzonder compliment gaat naar de vele vrijwilligers die aan al deze activiteiten
hun bijdrage hebben geleverd.
2.2

Sporten met een beperking
Toegankelijkheid sportaccommodaties
Niet alle sportaccommodaties zijn nog toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.
Hierbij gaat het niet alleen over de voorzieningen voor de toeschouwers maar ook voor
de deelname aan de sport. Bij buitensportaccommodaties ontbreekt het veelal aan een traplift
en invalidentoilet. De Sportraad heeft bij de gemeente opnieuw aandacht gevraagd om de
toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking te optimaliseren.
Algemene toegankelijkheid dient straks overal normaal te zijn.
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Special Forces
Het belangrijkste doel van stichting Special Forces Sport is het organiseren van sport en
beweging voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking.
Geprobeerd wordt het sporten zoveel mogelijk binnen de reguliere sportverenigingen te
laten plaatsvinden of in een aangepaste omgeving waar nodig. Bij Special Forces is meedoen
het sleutelwoord! Meedoen in een sport, binnen een team, bij een sportvereniging of
sportaanbieder. Sinds de start in september 2013 zijn er inmiddels veel activiteiten in gang
gezet. Special Forces is blij met de belangstelling van sportverenigingen.

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 Work lukt het ook daadwerkelijk deelnemers toe te leiden naar werk.
Binnen het programma Special Forces Work wordt nauw samengewerkt met diverse
zorginstellingen en partijen uit het bedrijfsleven. Special Forces Work is bedoeld voor jongeren
en volwassenen van wie de verwachting is dat zij (deels) kunnen werken in een meer beschutte
omgeving, of bij een werkgever met blijvende ondersteuning.
Wheels2Sport in Purmerend
Wheels2Sport is nieuw in Purmerend, de gemeente ondersteunt dit initiatief van Fonds
Gehandicaptensport, NOC*NSF, Welzorg en Sunrise Medical. Het doel is om het voor sporters
met een lichamelijke beperking mogelijk te maken om een (andere) sport uit te proberen zonder
kosten voor het hulpmiddel. Via Wheels2Sport kan men voor een periode tot maximaal
6 maanden een hulpmiddel (rolstoel, handbike e.d.) uitproberen.
Bij de uitreiking in maart 2020 van de eerste sportrolstoel onderstreepte wethouder Harry
Rotgans: “Inclusiviteit is een belangrijk speerpunt in het beleid van gemeente Purmerend, het is
heel goed dat dit initiatief er nu is voor inwoners met een beperking die (weer) willen sporten.”
Voor inwoners met een beperking kan er een financiële drempel zijn om te gaan sporten.
Je koopt – of vraagt deze aan bij het Wmo loket - immers geen dure aangepaste rolstoel als je
niet zeker weet of de sport wel bij je past. Wheels2Sport verbindt beide ambities met elkaar.
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2.3

Algemene Ledenvergadering van de Sportraad bij Sportcafé de Beuk
Het verplichte formele deel van de ALV werd op 3 juni zoals elk jaar snel genomen.
Aftredende bestuursleden Ton Okhuijsen en Bert Slegt stelden zich herkiesbaar.
De vergadering ging unaniem akkoord met hun herbenoeming.
Tevens ging de vergadering unaniem akkoord met de benoeming
van Kor Piorunek als nieuw bestuurslid.
Na de pauze volgde een boeiende presentatie door Guido Thys.
Deze zeer ervaren spreker adviseerde veel bedrijven en richtte
al in 1984 het eerste telemarketingbedrijf van België op.
Met zijn 25 jaar ervaring, improvisatietalent, humor en een
bibliotheek aan kennis gaf hij de aanwezigen inzicht in
succesvol organiseren. Zijn presentatie was niet alleen boeiend
maar door zijn manier van presenteren ook erg vermakelijk.

2.4

Nieuwjaarsreceptie 2020
In een bomvol en gezellig sportcafé De Beuk zijn de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt en blikte
voorzitter René Voorwerk terug op het afgelopen jaar en keek hij vooruit naar dit jaar en verder.
Het padelduo Xander Aué en Olivier Tolk van Elckerlyc won de SportAward 2019.
De jonge zwemster Elin Brinkhof van WZ&PC Purmerend kreeg de aanmoedigingsprijs.
Bij de uitreiking waren tal van lokale sportbestuurders aanwezig. Ook de politiek was sterk
vertegenwoordigd. Van het college waren burgemeester Don Bijl (en zijn vrouw) de wethouders
Mario Hegger en Paul van Meekeren van de partij. Daarnaast veel raadsleden en ambtenaren.
De avond werd door RTV Purmerend live op het lokale net uitgezonden.

zwemster Elin Brinkhof
Sportraadbestuurder Kor Piorunek interviewde de jonge Elin over haar resultaten en toekomst.
Elin zwom in 2019 het ene na het andere (club)record aan flarden. Zij wist in juli Nederlands
Kampioen te worden op de 100 meter rugslag in een tijd van 1:16:32. Een nieuw Nederlands
record voor dames 10 jaar!
Het talent van WZ&PC Purmerend wordt nu al een grote toekomst voorspeld. Zij was beduusd
maar ontzettend blij met deze prachtige aanmoedigingsprijs.
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Toespraak voorzitter
Een belangrijk thema in zijn toespraak was gericht op kansen en het continu vernieuwen.
Vernieuwing gericht op samenwerking, bevolkingspopulatie, nieuwe technologieën en leden
die zich steeds meer als consument gedragen, aldus Voorwerk.
Hij riep verder het gemeentebestuur op om een visie met durf op te stellen. Zeker nu de fusie
tussen Purmerend en Beemster steeds naderbij komt. De voorzitter gaf tevens aan dat de
Sportraad streeft naar intensivering van het sportbeleid. Cijfers bevestigen dat de
georganiseerde sportbeoefening vaak buiten de grenzen van Purmerend plaatsvindt.
Hier liggen dus kansen. We zijn heel blij dat de gemeente een sportformateur heeft aangesteld,
die de voorbereidingen treft om tot een lokaal sportakkoord te komen. Een akkoord dat partijen
van binnen- en buiten de sport met elkaar moet verbinden. Minder ad hoc en meer een
structurele samenwerking tussen initiatiefnemers, bewegingsaanbieders, inwoners,
bedrijfsleven, Spurd en de gemeente als facilitators en mogelijke sponsoren en andere
geldstromen.
Verder blikte de voorzitter vooruit op de opening van het H20 Rabobank Esports Stadion,
in het voorjaar, Digitaal gamen en sportbeoefening gaan dus nadrukkelijk verbonden worden
met opleidingen en educatie.
Jammer is het niet binnenhalen van de Special Olympics 2022 in Beemster, Edam-Volendam en
Purmerend. Hij prees aanstaande nieuwe initiatieven zoals de bouw van het nieuwe clubhuis van
Rugbyclub Waterland, een Swim To Fight Cancer, het organiseren van regionale spelen en de
geplande herinrichting van het Karekietpark, compleet met een broodnodige nieuwe sporthal.
SportAward Purmerend
Bestuurder van de Sportraad Bert Slegt introduceerde al de genomineerden met een
persoonlijke toelichting. Na het voorlezen van het juryrapport waren Olivier en Xander de
trotse winnaars van de SportAward 2019 en mochten onder luid applaus de bokaal en bloemen
in ontvangst nemen.
Olivier en Xander schreven geschiedenis door als jonge deelnemers op de 9e plaats te eindigen
bij de WK Padel. Dit tussen grootmachten als Brazilië en enkele Europese toplanden als Spanje.
Daarnaast werden de mannen Noord-Hollands kampioen en eindigden ze als tweede op de NK.
Het feit dat de titels zijn behaald in een door een officiële landelijke bond opgezette competitie
of toernooi, alsmede het feit dat de twee een grote bijdrage hebben geleverd door de
ontwikkeling van padel (de snelst groeiende sport in Nederland) gaf voor de jury de doorslag.

Wethouder Mario Hegger reikte de prijs uit aan Olivier Tolk (links) en Xander Aué.
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