Leidse Sport Federatie - jaarverslag 2017
Samenstelling bestuur
De Leidse Sport Federatie (LSF) stond in 2017 onder leiding van voorzitter Rolf
Marselis. Verder bestond het bestuur uit Bart de Wolf (secretaris), Nikki Borgman
(penningmeester), Ralph Hanekamp, Nienke Ledegang en Arnoud van
Sterkenburg. Het bestuur is in 2017 ondersteund door KWIK.
Uitgebrachte adviezen
In 2017 zijn door de LSF 11 adviezen uitgebracht. Hieronder een opsomming van
de adviezen. Op www.lsf.nl kunt u onder het kopje ‘adviezen’ alle uitgebrachte
adviezen en de reactie van het College van B&W vinden. Tevens vindt u op de
website onder het kopje ‘overzicht samenvatting en status adviezen’ van elk
advies aangegeven staan welke onderdelen zijn overgenomen door het College
met idere keer een commentaar van de LSF op het geheel.
-

Voetbal Vitaal (januari 2017)
Afweging sportaccommodaties (mei 2017)
Algemene Bepalingen (juni 2017)
Contourenplan (juni 2017)
Beleidskader Spelen & Bewegen (augustus 2017)
Evaluatie topsportbeleid (september 2017)
Verzelfstandiging tennis (oktober 2017)
Indoor sportcentrum, ijsbaan en combibad (december 2017)
Sporttarieven 2017 (december 2017)

Bestuurszaken
Het bestuur heeft elf keer regulier vergaderd en een ALV gehouden. Tevens is
een extra vergadering gehouden voor een brainstorm op bepaalde thema’s.
Daarnaast heeft een delegatie van het bestuur zes keer overleg gevoerd met de
wethouder Sport. Tevens zijn gedurende het jaar verschillende ambtelijke
overleggen gepleegd waarin de voortgang van zaken bij de gemeente kon
worden gemonitord.
Voor het volgen van grote projecten zijn ook verschillende bijeenkomsten en
overleggen bijgewoond waar sportclubs en/of gemeenten aan deelnamen, zoals
Voetbal Vitaal, de toekomst van het tennis in Leiden, voortgang Gymsport
Leiden, bijeenkomsten over de Algemene Bepalingen, het sporthal-overleg en
afstemming met clubs die betrokken waren met de ijsbaan en het zwembad.
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Overige activiteiten
10 februari 2017
Leidse Sportprijzen 2016
Vrijdag 10 februari werd de jaarlijkse feestlijke uitreiking van de Leidse
sportprijzen van de LSF gehouden in de Aalmarktzaal.
10 april 2017
ALV LSF
Naast het gebruikelijke vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag werd
tijdens deze ALV Arnoud van Sterkenburg benoemd en werden Ralph Hanekamp
en Bart de Wolf herbenoemd. Maurice Molenaar van gemeente Leiden hield een
presentatie over het Sportstimuleringsfonds.
1 november 2017
Leids Sportcongres
De LSF heeft meegewerkt aan de organisatie van het 6e Leids sportcongres
samen met Topsport Leiden, Leiden Beweegt; Beweeg Mee en gemeente
Leiden. Het congres werd wederom goed bezocht en kende een mooi
programma met veel variatie in de diverse workshops.
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