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Leidse Sport Federatie - jaarverslag 2016 
Samenstelling bestuur 

De Leidse Sport Federatie (LSF) stond in 2016 onder leiding van voorzitter Rolf 
Marselis. Verder bestond het bestuur uit Bart de Wolf (secretaris), Wim Brugman 
(penningmeester tot 11 april 2016), Nikki Borgman (penningmeester vanaf 11 
april 2016), Ralph Hanekamp, Joost Leemans en Nienke Ledegang. Het bestuur 
is in 2016 ondersteund door KWIK. 

Uitgebrachte adviezen 

Concept eindrapport businesscase nieuwbouw ijsbaan Leiden  
(gevraagd; februari 2016)  
De LSF werd gevraagd om advies uit te brengen over het concept eindrapport 
Businesscase Nieuwbouw IJsbaan Leiden, zodat de gemeente hiermee rekening 
kon houden in haar besluitvorming. Op basis van het advies had het College van 
B&W aangegeven af te zien om beschikbare middelen te steken in renovatie van 
de ijshal en de mogelijkheden van een nieuwe ijshal te onderzoeken. De LSF 
was tevreden dat het College van B&W haar advies voor een grootste deel had 
overgenomen1. Meer in detail is het advies en de reactie van het College in de 
bijlage te vinden.  

Wijziging tarieven zwembad /sporttarieven (gevraagd; juli 2016) 

De LSF had het verzoek ontvangen om advies uit te brengen over de 
voorgenomen wijzigingen van de tariefstelling voor het recreatief zwemmen van 
de zwembaden in Leiden. De heeft daarop aangegeven de doelstelling van het 
College van B&W te ondersteunen om (onder meer) door middel van 
harmonisatie van de tariefstelling de zwembaden in Leiden financieel gezond te 
maken en heeft dat in haar advies ook aangegeven. Wel heeft zij daarbij een 
aantal kaders benoemd, die in de bijlage meer in detail zijn opgesomd. Alle 
genoemde punten in het advies van de LSF zijn in de officiële reactie van het 
College van B&W ter harte zijn genomen.  

Sportstimuleringsfonds (gevraagd; november 2016)   
De is gevraagd om te adviseren rondom het Sportstimuleringsfonds. Daarbij was 
de LSF verheugd dat in de vorm van het Sportstimuleringsfonds geld wordt 
gereserveerd voor incidentele investering in de sport. Dit geeft aanvullende 
                                            
1 Eind 2016 is heeft het College aangegeven het voornemen te hebben om de 
nieuwbouwplannen voor de ijsbaan uit te stellen. Daarop heeft de LSF tijdens de 
commissievergadering ingesproken en opgeroepen niet op voorhand een streep te zetten door 
de plannen voor een nieuwe ijsbaan, maar in gezamenlijkheid te zoeken naar duurzame 
oplossingen voor de lange termijn. 
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mogelijkheden om de ambities van de Sportnota 2013-2018 te verwezenlijken en 
meer mensen in Leiden aan het sporten te krijgen. De LSF heeft advies gegeven 
en een groot deel daarvan is door het College van B&W overgenomen in de 
deelverordening dat aan de raad is voorgelegd. Meer in detail is het advies en de 
reactie van het College in de bijlage te vinden. 

Bestuurszaken    

Het bestuur heeft 12 keer regulier vergaderd en een ALV gehouden. Tevens zijn 
een aantal extra vergaderingen ingelast voor enige verdieping of brainstorm op 
bepaalde thema’s.  

Daarnaast heeft een delegatie van het bestuur drie 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, Gymsport Leiden, het sporthal-overleg en afstemming met clubs 
die betrokken waren met de ijsbaan en het zwembad.  
 
Overige activiteiten 

12 februari 2016  
Leidse Sportprijzen 2015  
Vrijdag 12 februari werd de jaarlijkse feestlijke uitreiking van de Leidse 
sportprijzen van de LSF gehouden in de Aalmarktzaal. 

11 april 2016 
Naast het gebruikelijke vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag werd 
tijdens deze ALV Joost Leemans herbenoemd. In het kader van het thema 
‘visietraject LSF: kracht van sport’ hield voorzitter Rolf Marselis een presentatie 
over de visie van de LSF waarmee zij de kracht van sport wil verbinden aan de 
ontwikkeling van de stad. 

2 november 2016 
Leids Sportcongres   
De LSF heeft meegewerkt aan de organisatie van het 5e 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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Bijlage 
 
Advies concept eindrapport BusinessCase Nieuwbouw IJsbaan Leiden (29 februari 2016) 
Hieronder staat het advies van de LSF (linkerkolom) en de reactie van de gemeente hierop 
(rechterkolom). In kleur is aangegeven wat is overgenomen (groen), wat niet is overgenomen 
(rood) en wat deels is overgenomen (oranje). 
 
 Advies LSF [29 februari 2016] Reactie College B&W [27 september 2016]  
1 Zie af van uitwerking van het nul-scenario 

of renovatie van de ijshal. Beide bieden 
geen oplossing voor de bestaande 
problemen en zijn weinig toekomst 
bestendig. De bestaande 
rechtsverhoudingen zijn niet optimaal, 
maar spelen bij de  keuze voor nieuwbouw 
geen rol. 

Overgenomen. Het College heeft de voorkeur 
uitgesproken voor de voorbereiding van een 
kaderbesluit voor de bouw van een nieuwe 
compacte hal. 

2 Zorg voor een heldere keuze van de 
gemeenteraad omtrent budget of 
financiering van de nieuwbouw. Deze 
bepaalt welke mogelijke banen 
realiseerbaar zijn. 

 

Het College heeft de voorkeur uitgesproken 
voor de bouw van een nieuwe compacte hal 
waarvan de financiering past binnen de door 
de gemeenteraad eerder beschikbaar gestelde 
middelen voor de sportnota Verleiden tot 
bewegen. De raad heeft echter een eigen 
verantwoordelijkheid bij het nemen van een 
besluit over deze businesscase en maakt 
daarbij haar eigen verantwoordelijkheid.  

3 Opteer voor een 400 meter baan en, 
indien dat niet tot de financiële 
mogelijkheden behoort, voor een twee 
laags 333 meter baan. 

Wij achten een 400 meter baan geen 
realistische optie, omdat dit een regionale 
voorziening is, die niet alleen door de 
gemeente Leiden gefinancierd kan worden. 
Tot nu toe is er geen draagvlak bij de andere 
gemeenten in de regio om aan een 400 meter 
baan financieel bij te dragen.                  .                                                               
.  

4 Zorg voor tribunecapaciteit Het College zal bij het opstellen van een 
programma van eisen de mogelijkheid van 
tribunecapaciteit meenemen. Op voorhand 
wijzen wij er echter op dat de omvang van 
tribunecapaciteit sterk afhankelijk is van de 
financiële en ruimtelijke mogelijkheden om 
parkeer capaciteit te realiseren op 
zogenaamde piekuren. 

5 Benut de synergie voordelen met het te 
bouwen Combibad (indien besloten wordt 
tot de locatie De Vliet) 

Het College heeft dit advies overgenomen. 

6 Onderzoek de mogelijkheid om gebruik te 
maken van restwarmte van de 

Onderschreven. Het College zal deze 
mogelijkheid onderzoeken voor zowel het 
zwembad als de ijshal. 
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waterzuivering AWZI Leiden Zuid-West 

7 Onderzoek en werk de mogelijkheid uit 
van realisatie door middel van 
Maatschappelijk Financiering. 

Overgenomen. In de businesscase wordt 
uitgegaan van maatschappelijk financieren. De 
gereserveerde kapitaallasten voor de 
investering van € 4 mln worden in de vorm van 
een subsidie beschikbaar gesteld waardoor de 
stichting IJshal een hoger bedrag kan lenen op 
de kapitaalmarkt. 

8 Zorg voor toezicht op de opdrachtgever en 
opstaleigenaar, in casu  het bestuur van 
de Stichting Schaatshal Leiden. 

 

Het College zal in het vervolgtraject onder 
meer aandacht besteden aan: de voorwaarden 
waaronder de subsidie aan de opdrachtgever 
wordt verstrekt om de bouw te realiseren en 
de voorwaarden waaronder een 
gemeentegarantie voor een banklening wordt 
verstrekt. 

9 Neem het effect van een eventuele 
realisatie van een nieuwe ijsbaan op de 
voetbalvelden van Sportpark De Vliet mee 
in het totale programma van Voetbal 
Vitaal. 

Overgenomen 

10 Verken bij de uitwerking de mogelijkheden 
om de exploitatie van de ijsbaan te 
optimaliseren en breng het milieukundig 
en financiële rendement hiervan in beeld. 

Wordt  meegenomen bij de uitwerking van het 
kaderbesluit. 

11 Voorkom dat de benodigde dekking van 
extra middelen ten koste gaat van de 
ambities en de afspraken uit de Sportnota 

Het College is uitgegaan van de middelen die 
de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld 
voor de renovatie van de ijsbaan in het kader 
van de sportnota. 

12 Zorg voor adequate inbreng van de 
verenigingen bij het opstellen van het 
programma van eisen 

Sportverenigingen zullen betrokken worden bij 
de het opstellen van het programma van eisen 
voor de nieuwe ijshal. 

13 Vraag advies aan de Leidse Milieuraad 
voor wat betreft de duurzaamheids- en 
energieaspecten 

Overgenomen. De Leidse Milieuraad zal om 
advies gevraagd worden. 

 
Standpunt LSF over reactie gemeente 
De LSF is verheugd dat de gemeente afziet om beschikbare middelen te steken in renovatie 
van de ijshal en een nieuwe ijshal gaat onderzoeken. Wij zijn tevreden met de reactie van 
het College van B&W op het advies van de LSF dat voor een grootste deel is overgenomen. 
Wij zijn voorts content dat het College van B&W oog heeft voor de duurzame aspecten en 
een rol ziet weggelegd voor de Leidse Milieuraad.  
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Advies tariefsverhoging recreatief zwemmen (14 juli 2016) 
Hieronder staat het advies van de LSF (linkerkolom) en de reactie van de gemeente hierop 
(rechterkolom). In kleur is aangegeven wat is overgenomen (groen), wat niet is overgenomen 
(rood) en wat deels is overgenomen (oranje). 
 
 Advies LSF 14 juli 2016 Reactie College B&W 20 september 

2016  
1 Wij dringen er op aan om bij wijziging van de 

tariefstelling niet alleen te kijken naar de 
tariefstelling van andere zwembaden, maar 
ook bestaand onderzoek naar de landelijke 
trends en/of verandering van de 
bevolkingsontwikkeling in Leiden die van 
invloed zijn op de behoefte aan recreatief 
zwemmen en doelgroepactiviteiten in acht te 
nemen. De uitkomsten van dit onderzoek 
kunnen aanleiding zijn voor verscheidenheid 
in tariefstelling voor specifieke doelgroepen 
dan wel doelgroepactiviteiten. Hierbij dient 
ook rekening te worden gehouden met 
bijzondere dagen, zoals het weekend, de 
woensdagmiddag en de vakantieperioden. 

Ter harte genomen 

2 Verken de mogelijkheid tot de ontwikkeling 
van een tarievenbeleid dat een positief effect 
heeft op de sportbeoefening. Zorg hierbij 
voor een adequate inbreng van nieuwe 
en bestaande partners (met inbegrip van de 
verenigingen) en onderzoek tevens met 
hen de mogelijkheden om nieuwe 
zwembadactiviteiten te ontwikkelen en het 
bestaande aanbod te verbeteren; 

Ter harte genomen 

3 Zoek dekking van de structurele tekorten 
niet uitsluitend in de harmonisatie van de 
tarieven en de verhoging van de tariefstelling 
van het recreatief zwemmen, maar ook in de 
aanpassingen in de (optimalisatie van de) 
exploitatie van de zwembaden in Leiden; 

Ter harte genomen 

4 Het strekt tot aanbeveling om met betrekking 
tot bovenstaande punten gebruik te maken 
van de expertise van de Koninklijke 
Nederlandse Zwembond. 

Ter harte genomen 

 
Standpunt LSF over reactie gemeente 
De LSF ondersteunt de doelstelling van het College van B&W om (onder meer) door middel van 
harmonisatie van de tariefstelling de zwembaden in Leiden financieel gezond te maken en heeft 
dat in haar advies ook aangegeven. Wel heeft zij daarbij een aantal kaders benoemd, die 
hierboven puntsgewijs zijn opgesomd. De LSF is verheugd dat zij om advies is gevraagd 
betreffende deze harmonisatie, die feitelijk neerkomt op een tariefsverhoging, en dat alle 
bovengenoemde punten in de officiële reactie van het College van B&W ter harte zijn genomen. 
Wij zijn dan ook tevreden met de reactie van het College van B&W.  
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Advies sportstimuleringsfonds (17 november 2016) 
 
Hieronder staat het advies van de LSF (linker kolom) en de reactie van de gemeente hierop 
(rechter kolom). In kleur is aangegeven wat is overgenomen (groen), wat niet is overgenomen 
(rood) en wat deels is overgenomen (oranje). 
 
 
 Advies LSF 17 november 2016 Reactie College B&W 29 november 

2016  
1 Ga over tot het instellen van een 

Sportstimuleringsfonds dat aanvullende 
mogelijkheden geeft om de ambities van 
de Sportnota 2013-2018 te verwezenlijken. 

Wordt overgenomen 

2 Zorg voor een heldere 
communicatieparagraaf, waarin wordt 
aangegeven hoe partijen worden 
uitgedaagd om een voorstel in te dienen. 

Wij nemen uw advies ter harte. De 
komende weken zetten wij een 
communicatietraject op, waar wij na de 
behandeling van de deelverordening 
door de raad uitvoering aan geven. Heeft 
u suggesties over de wijze waarop wij 
onze stadspartners bij de regeling 
kunnen betrekken? 

3 Stimuleer dat de regeling ook geschikt is 
voor projecten die zelfgeorganiseerd 
sporten bevorderen, zoals laagdrempelige 
voorzieningen en projecten, die de 
openbare ruimte voor sportief medegebruik 
geschikt maken. 

Wij zijn dat met u eens. Sporten kan in 
verenigingsverband en 
zelfgeorganiseerd. Wij maken het 
daarom mogelijk dat niet alleen een 
rechtspersoon, maar ook een natuurlijk 
persoon of ene groep van natuurlijke 
personen een aanvraag voor een 
subsidie kan doen. 

4 Stel geen externe adviescommissie in, 
maar laat de voorstellen ambtelijk toetsen 
en draag een selectie van mogelijke 
projecten voor aan de raadscommissie 
sport, die vervolgens kan aangeven waar 
zij de middelen aan uit wil geven.  

Met het instellen van een commissie 
komen wij tegemoet aan een wens van 
de raad. Bovenal zien wij in het werken 
met ene externe adviescommissie een 
kans. Veel Leidse inwoners, 
sportverenigingen en andere 
(maatschappelijke) organisaties zijn 
betrokken bij de sport en willen hier een 
bijdrage aan leveren. Wij willen gebruik 
maken van deze kracht. 

5 Breid het afwegingskader uit voor de 
situatie waarin bij een veelheid aan 
aanvragen een keuze moet worden 
gemaakt tussen de projecten, zodat deze 
aan de hand van selectiecriteria getoetst 
kunnen worden aan de beoogde 
doelstellingen. 

Dat zien wij anders. In de 
deelverordening staat dat indien 
honorering van alle aanvragen het 
beschikbare budget wordt overschreden, 
de mate waarin wordt voldaan aan 1 of 
meerdere criteria bepalend is voor de 
prioriteitstelling en de hoogte van de 
subsidietoekenning. 

6 Overweeg de absolute grens voor het 
indienen van projecten tot € 20.000,- 
ruimer te stellen. Betrek bij het bepalen 
van d bovengrens de raad. 

Wij laten het aan de gemeenteraad om 
bij behandeling van de deelverordening 
aan te geven of hij het maximale 
subsidiebedrag wil aanpassen.  
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7 Reserveer een beperkt deel van de 
beschikbare middelen (10%) om zelf 
initiatieven te kunnen ontplooien. 

Is geen specifieke reactie op gegeven. 

8 Motiveer de keuze om de deelverordening 
te begrenzen in geld per kalenderjaar en 
looptijd. 

Door de beschikbare middelen over de 
looptijd van de deelverordening te 
verdelen creëren wij de mogelijkheid om 
aan de hand van het afwegingskader 
daadwerkelijk keuzes te maken tussen 
de ingediende projecten. Doen wij dat 
niet, dan bestaat de mogelijkheid dat ene 
aanzienlijk deel van het budget of zelfs 
het gehele budget al na de 1e periode 
aangewend is. Wij kiezen voor een 
looptijd van 2 jaar, zodat wij de 
uitkomsten van de evaluatie mee kunnen 
nemen in nieuw op te stellen sportbeleid. 
Wij zijn van mening dat eventueel 
resterende middelen voor de sport 
behouden moeten blijven.  

 
Standpunt LSF over reactie gemeente 
De LSF is verheugd dat in de vorm van het Sportstimuleringsfonds geld wordt gereserveerd voor 
incidentele investering in de sport. Dit geeft aanvullende mogelijkheden om de ambities van de 
Sportnota 2013-2018 te verwezenlijken en meer mensen in Leiden aan het sporten te krijgen. 
Wij zijn ook tevreden met de reactie van het College van B&W op het advies van de LSF dat 
voor een groot deel is overgenomen in de deelverordening dat aan de raad is voorgelegd. 

 

 

 
 


