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Succesvol
Sportcongres

De LSF wenst al haar relaties een sportief
2017 toe. Zij kijkt terug op een succesvol
2016, met onder andere een goedbezocht
Sportcongres en adviezen over de
zwembadtarieven, de ijsbaan en het
sportstimuleringsfonds.

Het was weer een volle zaal tijdens het
vijfde Leidse Sportcongres bij Zorg en
Zekerheid, afgelopen 2 november. Tijdens
het congres, georganiseerd door
Sportstad Leiden, bestaande uit de
gemeente Leiden, Topsport Leiden, VTV
en de LSF, kwamen Leidse
sportbestuurders en trainers bij elkaar
om te netwerken, van gedachten te
wisselen en deel te nemen aan de diverse
workshops.

In het jaar 2017 verwacht de LSF adviezen
uit te brengen over Voetbal Vitaal, de
Topsporthal en het afstoten van
sportaccommodaties. Ook houdt zij uiteraard
vinger aan de pols bij de gewijzigde plannen
voor de ijsbaan. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Ook dit jaar was er weer ruime keuze in
workshops en presentaties. De onderwerpen
waren gekozen op basis van de
Verenigingsmonitor die Sportstad Leiden
eerder naar alle sportverenigingen stuurde.
Zo waren er workshops over sponsoring,
arbeidsverbanden in de sport, autisme in de
sport en vrijwilligers.
De avond werd geopend door Wethouder
Sport Paul Dirkse. Tussen de twee
workshoprondes door interviewde hij
bovendien Boudewijn Roëll, de Leidse
roeier, over zijn ervaringen op de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Aanbevelingen LSF
voor
Sportstimuleringsfonds
Een half miljoen euro is er de komende
jaren extra beschikbaar voor initiatieven
op sportgebied in Leiden. De LSF is zeer
verheugd en pleit ervoor het geld op een
goede manier te verdelen. Zij deed
daartoe een aantal aanbevelingen aan het
Leidse College van Burgemeester en
Wethouders.
De beschikbare 500.000 euro komt in een
zogeheten Sportstimuleringsfonds waar
Leidenaars met een sportief plan aanspraak
op kunnen maken. Het doel is om
Leidenaars aan te zetten tot meer bewegen.
De LSF juicht dit toe omdat hiermee kan
worden bijgedragen aan de doelstelling van
de gemeente Leiden om 75 procent van de
Leidenaars ‘te verleiden tot’ regelmatig
bewegen.

LSF roept wethouder op
ijshalplannen te herzien
Tijdens de drukstbezochte
raadscommissievergadering ooit,
afgelopen 15 december, riep de LSF
wethouder Dirkse op niet op voorhand
een streep te zetten door een nieuwe
ijshal in Leiden.

Communicatie
In de eerste plaats pleit de LSF voor een
helder communicatietraject. De LSF vindt
het belangrijk dat duidelijk wordt hoe partijen
worden uitgedaagd om een voorstel in te
dienen. Op deze manier kan het
stimuleringsfonds een zo breed mogelijk
publiek dienen. Daarnaast adviseert de LSF
het fonds ook geschikt te maken voor
projecten die zelfgeorganiseerd sporten
bevorderen. Hier wil het college aan
tegemoet komen: In de deelverordening is
opgenomen dat niet alleen rechtspersonen,
maar ook natuurlijke personen of groepen
van natuurlijke personen een aanvraag voor
een subsidie kunnen doen.

Dat deed zij nadat Dirkse had aangekondigd
voorlopig geen nieuwe ijshal te willen
bouwen, omdat de financiële middelen
daartoe ontbreken. In een inspraakronde
van de LSF riep bestuurslid Bart de Wolf de
wethouder op om samen te zoeken naar een
duurzame oplossing voor de lange termijn.
De Wolf gaf aan verbaasd te zijn over de
plotselinge ommezwaai van Dirkse. ‘De LSF
is door het college niet gekend in het
voornemen om de nieuwbouwplannen uit te
stellen. Zij is ook niet om advies gevraagd
over het voornemen, terwijl de aard ervan
alle aanleiding geeft om ons als
adviescollege wel te betrekken bij de
besluitvorming.’ Behalve dat de LSF
antwoord wil op een reeks vragen rondom
de gang van zaken, vindt zij het ook
belangrijk om de zienswijzen van betrokken
partijen en verenigingen te horen. ‘Pas dan
kan zij haar rol als adviesorgaan enerzijds
en belangenbehartiger van de sport
anderzijds vervullen’, aldus De Wolf.

Complete advies
De overige adviezen van de LSF over het
Sportstimuleringsfonds zijn terug te vinden
in de complete brief van de LSF aan het
college. Lees ook de reactie van het college
hierop.
De bedoeling is dat het fonds in de jaren
2017 en 2018 wordt ingezet.

Uitreiking Leidse
sportprijzen

Ruim driekwart van de Leidse
sportverenigingen is bekend met de activiteiten
van de Leidse Sport Federatie. Dat blijkt uit de
verenigingsmonitor, die in opdracht van
Sportstad Leiden in het najaar van 2016 is
gehouden.
In totaal 117 verenigingen kregen een uitnodiging
om aan de digitale vragenlijst deel te nemen. De
respons op de vragenlijst was 44 procent. De
voorlopige resultaten zijn gepresenteerd op het 5e
Leidse Sportcongres op 2 november 2016 en zijn
ook terug te vinden op de website van Sportstad
Leiden.
De enquête bestond uit 107 vragen over
uiteenlopende onderwerpen.
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Op 10 februari is het alweer tijd
voor de Leidse Sportprijzen. De
organisatie van de Leidse
Sportprijzen eert dan de
belangrijkste Leidse
jeugdkampioenen en senioren
die in 2016 een uitzonderlijke
sportprestatie hebben geleverd.
De uitreiking van de Leidse
sportprijzen wordt jaarlijks
georganiseerd door de LSF en de
gemeente Leiden. Tijdens de
uitreiking worden de sportman,
sportvrouw, sportploeg,
sportcoach en beste aangepaste
sporter van het jaar bekend
gemaakt. Ook worden alle
jeugdkampioenen gehuldigd.
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