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Leidse Sport Federatie - jaarverslag 2019 
1. Samenstelling bestuur 

De Leidse Sport Federatie (LSF) stond in 2019 onder leiding van voorzitter Rolf 
Marselis. Verder bestond het bestuur uit Bart de Wolf (secretaris), Nikki Borgman 
(penningmeester), Ralph Hanekamp, Nienke Ledegang, Paul Goulmy en Arnoud van 
Sterkenburg. Arnoud is halverwege het jaar genoodzaakt geweest om te stoppen, 
vanwege het niet kunnen combineren van de LSF-werkzaamheden met zijn overige 
werkzaamheden en activiteiten. Het bestuur is in 2019 ondersteund door KWIK. 

2. Uitgebrachte adviezen 

Het jaar 2019 stond in het teken van het Beleidskader Sport en Gezondheid en de 
voortgang van de sportaccommodaties. De LSF heeft vier adviezen uitgebracht:  

• Advies voortgangsbesluit indoor sportcentrum (januari 2019);  
• Advies beleidskader Sport en Gezondheid (mei 2019); 
• Advies uitvoeringsbesluit indoor sportcentrum (september 2019); 
• Advies wijzigingen tarieven voor gebruik watervelden hockey (december 20191). 

 
Op www.lsf.nl kunt u onder het kopje ‘adviezen’ alle uitgebrachte adviezen en de reactie 
van het College van B&W vinden. Tevens wordt op de website onder hetzelfde kopje 
van elk advies bijgehouden welke onderdelen zijn overgenomen door het College, 
aangevuld met een commentaar van de LSF op het geheel.  

3. Bestuurszaken   

Het bestuur heeft 13 keer regulier vergaderd, een bijzondere ALV en een ALV 
gehouden. Daarnaast heeft een delegatie van het bestuur 4 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. Met 
Stichting Topsport Leiden heeft één overleg plaatsgevonden voor afstemming van 
werkzaamheden en actualiteiten. Daarnaast heeft een afvaardiging van het LSF-bestuur 
een overleg gehad met de initiatiefnemers van de VSL. 

4. Bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten 

De LSF organiseerde een aantal bijeenkomsten en vergaderingen (die veelal jaarlijks 
plaatsvinden):   
 
Leidse Sportprijzen 2018 – 8 februari 2019 
Vrijdag 8 februari werd de jaarlijkse feestelijke uitreiking van de Leidse sportprijzen van 
de LSF gehouden in de Aalmarktzaal. 
 
                                            
1 Het advies is uiteindelijk 3 januari uitgebracht.  
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ALV LSF – 15 april 2019 
Naast het gebruikelijke vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag was de rol van 
de LSF een belangrijk onderwerp van de vergadering. Er werd besproken in hoeverre de 
huidige invulling van de rol voldeed aan de ontwikkelingen en behoeften in de Leidse 
sport. Daarop werd besproken om de rol van de LSF te herijken en is hiervoor een 
werkgroep ingesteld (zie verder onder punt 5 in dit verslag). Tevens werd tijdens deze 
ALV Paul Goulmy benoemd. Maurice Molenaar en Willemijn Pas van gemeenten Leiden 
presenteerden het Beleidskader Sport en Gezondheid waar een levendige discussie 
over werd gevoerd. Het hieruit voortkomende advies van de LSF (dat in nauwe 
samenwerking met de sportverenigingen tot stand is gekomen; zie ook punt 5 in dit 
verslag) heeft er toe geleid dat het beleidskader werd uitgebreid met een extra passage 
over sportverenigingen. 

Bijeenkomst Indoor Sportcentrum  – 21 juni 2019 
De LSF heeft een bijeenkomst georganiseerd voor binnensportverenigingen om input te 
verzamelen betreffende o.a. de technische aspecten, bezettingsgraad en 
verenigingsruimte van het nieuw te bouwen Indoor Sportcentrum. De bijeenkomst werd 
bezocht door 12 sportverenigingen. Later in het jaar heeft de LSF de input gebruikt voor 
haar advies inzake het uitvoeringsbesluit van het Indoor Sportcentrum. 

Leids Sportcongres - 6 november 2019 
De LSF organiseerde samen met Topsport Leiden, Leiden Beweegt; Beweeg Mee en 
gemeente Leiden het 8e Leids sportcongres. Het congres werd wederom bezocht door 
zo’n 85 sportbestuurders en kende een avondvullend programma met veel variatie in de 
diverse workshops. 

BALV LSF – 2 december 2019 
Zoals afgesproken tijdens de ALV in april heeft een werkgroep van verenigingen samen 
met enkele bestuursleden van de LSF gewerkt aan de herijking van taken van de LSF. 
Dit was ontstaan vanuit de wens om de LSF slagvaardiger te maken. Het voorstel van 
de werkgroep is unaniem aangenomen. In het voorstel blijft de rol van de LSF feitelijk 
ongewijzigd. De LSF treedt op als adviseur van de gemeente als belangenbehartiger 
van de sport in het algemeen. Wel zal de LSF transparanter en proactiever gaan 
opereren. Tegelijkertijd wordt ook van verenigingen verwacht dat zij actief bijdragen aan 
een goed functionerend adviesorgaan.   

Voor het volgen van grote projecten zijn ook verschillende bijeenkomsten en overleggen 
bijgewoond waar sportclubs en/of de gemeente aan deelnamen, zoals:  
- participatietraject wijksportpark Roomburg 
- sportcafés  
- Koningsspelen Leiden 
- sporthal overleg  
- afstemming met clubs die betrokken waren met de ijsbaan en het zwembad. 
- Leids Sportakkoord 

Tevens heeft de LSF een enquête gehouden onder haar leden betreffende het contact 
en de afhandeling van sportzaken vanuit de gemeente. De resultaten zijn gedeeld met 



 1 

de gemeente en de leden van de LSF.  

5. Werkgroepen  
 
Herijking LSF 
Er zijn twee overleggen met de werkgroep Herijking geweest. De werkgroep bestond uit 
vertegenwoordigers van sportverenigingen en een afvaardiging van de LSF. Daarin zijn 
drie scenario’s uitgewerkt voor de herijking van de LSF. Tijdens de BALV van 2 
december zijn de drie scenario’s uitvoerig toegelicht door werkgroeplid Jan Koppenhol. 

Beleidskader 
De LSF heeft uitstel van het advies inzake het Beleidskader aangevraagd en verkregen. 
Naar aanleiding van de ALV van 15 april 2019 is er een werkgroep opgericht bestaande 
uit een afvaardiging van de LSF en vertegenwoordigers van sportverenigingen in 
Leiden. Deze werkgroep heeft twee overleggen gevoerd en één gesprek gehad met de 
betrokken wethouders. De uitkomst hiervan was dat de wethouders bereid waren om 
sport een grotere plek te geven in het beleidskader en hiervoor de input uit het advies 
van de LSF te zullen gebruiken. Het uitgebrachte advies is door 42 sportverenigingen 
ondersteund. 

6. Nieuwsbrieven en website 

Voor de communicatie over actualiteiten, de uitgebrachte adviezen en activiteiten van de 
LSF heeft zij vier nieuwsbrieven naar de achterban verstuurd. Tevens is de website 
vernieuwd en geactualiseerd en zijn actuele zaken op social media gedeeld. 

 


