Samenvatting LSF-bestuursvergadering 15 september 2015
Aanwezig: Rolf Marselis, Wim Brugman, Bart de Wolf, Ralph Hanekamp, Nienke Ledegang en
Nikki Borgman

 Samenvatting dd 9 juli 2015 vastgesteld & goedgekeurd
 Gesprek Roel Bergdijk & Rolf Marselis
i. Roel Bergijk is het nieuwe loket voor de LSF
ii. Uitleg gegeven wat LSF is, historie en toekomst visie
iii. Aangegeven dat LSF eerder betrokken moet worden in de adviseringen van
zaken
iv. Rolf Marselis maakt afspraak met Roel Bergijk ivm StaVaZa Voetbal


Visie traject
-

-



Adviezen van deelnemers
i. Kom los van de speerpunten van de stad, en denk na over sportinhoudelijke visie
ii. Meer kijken naar de structuur van de stad. 21% van Leiden is Engelstalig.
Verenigingen gaan (nog) niet mee met deze beweging. Hoe worden verenigingen
toegankelijker gemaakt voor deze groep?
iii. Meer gebruik maken van bestaande ‘Leidse’ voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de
Leidse sportpas voor gebruik van zaal/veldhuur of aansluiten bij een les/training
Afspraken
i. Ralph Hanekamp maakt verslag, toetst dit en neemt dit mee in het gesprek als
gespreksstuk met de burgemeester en wethouder op 30 september
ii. Vervolg afspraak maken voor visie traject, datumprikker wordt verstuurd

Inspraak Raadscommissie Onderwijs & Samenlezing
-

Aanbevelingen aangenomen Combibad
i. Gebruik maken van B locatie (ligweide erbij betrekken)
ii. Grotere tribune
iii. Milieuraad
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-

Aanbevelingen Combinatiefunctionarissen
i. Gemeente moet meer duidelijkheid geven over hun regierol
ii. Er moet een oplossing komen voor de RTC’s

 Afspraak Frank de Wit 17 september 2015
i. Nu reguliere agenda aanhouden en voor de afspraak met de burgemeester en
wethouder worden de strategische punten van het visie traject besproken
ii. Aanwezig namens de LSF Bart de Wolf of Joost Leemans, Rolf Marselis en
Nienke Ledegang
iii. Voor op de agenda de fiets/jogg punten/ongeorganiseerd sporten

 Agenda volgende vergadering ( 8 oktober 2015)
-

Terugkoppeling gesprek Burgemeester
Bestuurszaken
StaVaZa voetbal
Voortgang Sportnota
Werkprogramma
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