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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer 
Boerefijn, die als kandidaat-lid aanwezig is. Omdat nog niet is voorzien in de vacature van de 
voorzitter, treedt de heer Van der Sluis opnieuw op als technisch voorzitter. Mevrouw De Vroome is 
afwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Kennismakingsronde 
In verband met de aanwezigheid van de heer Boerefijn heeft een kennismakingsronde plaats. 
 
3. Mededelingen 
Er zijn twee mededelingen: 
- Vitaliteitsscan sportverenigingen 

Eén van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord is het uitvoeren van een vitaliteitsscan onder de 
sportaanbieders. De scan is bedoeld om een beeld te krijgen van de vitaliteit van de 
sportverenigingen, zowel op bestuurlijk, als op maatschappelijk niveau. Op basis van de 
uitkomsten van de scan kunnen verenigingen ondersteund worden d.m.v. gericht aanbod. De scan 
wordt uitgevoerd door Data Collect Advies in samenwerking met de verenigingsadviseur sport, 
Maroesjka van der Boog. De concept vragenlijst ligt ter beoordeling klaar en zal naar verwachting 
binnen een termijn van drie a vier weken naar de verenigingen gestuurd worden. Mevrouw Snel 
en de heer Zandijk zijn geïnteresseerd in de vragenlijst en kijken graag mee. De heer Van der Sluis 
stuurt hen de vragenlijst. Actie: dhr. Van der Sluis.  

- Evaluatie openbaar karakter sportparken Nootdorp 
Twee tweedejaars studenten van de HHS/Sportkunde voeren momenteel in opdracht van de 
gemeente een beleidsevaluatie uit naar de ervaringen van de (hoofd)gebruikers met het 
openbare karakter van de sportparken in Nootdorp. De heer Keizer vraagt waarom alleen de 
sportparken in Nootdorp? In zijn optiek zijn de sportparken in Pijnacker ook openbaar, omdat de 
velden overdag beschikbaar zijn en dan ook frequent gebruikt worden door derden. De heer Van 
der Sluis onderkent het gebruik overdag door derden van de velden in Pijnacker, maar deze 
sportparken worden als ‘gesloten’ beschouwd. Daar komt bij dat het hier gaat om een 
stageopdracht van (lerende) tweedejaars studenten voor een periode van tien weken. Dit 
betekent dat er slechts tijd is voor een beperkte opdracht. Er is ook nadrukkelijk gekozen voor het 
in beeld brengen van de ervaringen van de (hoofd)gebruikers van de sportparken. Om die reden 
worden omwonenden niet in de evaluatie meegenomen. 
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4. Verslag van de bijeenkomst van 23 maart 2022 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en worden afgevoerd. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Benoeming(sprocedure) nieuwe voorzitter 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de vergadering van 17 januari én het vaststellen van de 
profielschets voor de nieuwe voorzitter in de vergadering van 23 maart, heeft de heer Van der Sluis 
contact gezocht met de leden om de heer Keizer te polsen voor de voorzittersvacature. Dit heeft 
geleid tot een gesprek met de heer Keizer. Uitkomst hiervan is dat de heer Keizer de taak van 
voorzitter graag invult. Alle leden geven aan dat zij hier positief over zijn en dragen de heer Keizer 
van harte voor om door het college te worden benoemd tot voorzitter. De heer Van der Sluis 
feliciteert de heer Keizer en zet de benoemingsprocedure in werking. Actie: dhr. Van der Sluis. 
 
6. Uitbreiding en samenstelling sportplatform 
Een gerichte zoekopdracht heeft geleid tot een lijst met ruim twintig potentiële kandidaten om te 
benaderen/werven voor het lidmaatschap van het sportplatform. Kijkend naar de huidige 
samenstelling en het vertrek van één of (mogelijk) meer leden in verband met aflopende termijnen, 
gaat de voorkeur uit naar mensen die expertise hebben op het vlak van ‘aangepast sporten’, 
‘breedtesport/sportbeleid/verenigingssport’, ‘communicatie/marketing’ en ‘maatschappelijk welzijn’ 
en ‘kinderopvang’. De lijst wordt gezamenlijk doorgenomen; dit heeft geleid tot een shortlist 
bestaande uit potentiële kandidaten uit de kern Pijnacker. De heer Zandijk geeft aan dat in Gouda bij 
het samenstellen van de Goudse sportraad ervoor gekozen is om potentiële kandidaten actief te 
benaderen om hen vervolgens te wijzen op de wervingscampagne in de lokale media. Via een 
selectie- en sollicitatieprocedure heeft dit geleid tot het in Gouda gewenste resultaat. 
Overeengekomen wordt dat de heer Van der Sluis eerst nog een lijst samenstelt met kandidaten uit 
de kernen Nootdorp en Delfgauw. De heer Van der Sluis bereidt, samen met de heer Keizer, een 
voorstel voor om te voorzien in de werving/benadering van nieuwe leden dat in de vergadering van 6 
juli wordt besproken. Actie: de heren Van der Sluis en Keizer.  
 
7. Rondvraag 
De heer Van der Sluis vraagt aan de heer Boerefijn hoe hij deze eerste vergadering heeft ervaren en 
of de heer Boerefijn een lidmaatschap van het sportplatform ziet zitten? De heer Boerefijn 
antwoordt dat de bijeenkomst hem goed is bevallen en dat hij een goed beeld heeft gekregen wat 
het sportplatform doet en welke bijdrage hij kan leveren. De heer Boerefijn stelt zich graag kandidaat 
voor het lidmaatschap van het sportplatform. De aanwezige leden ondersteunen deze kandidatuur. 
De heer Van der Sluis dankt de heer Boerefijn en zet de benoemingsprocedure in werking. Actie: dhr. 
Van der Sluis. 
 
8. Sluiting 
De heer Van der Sluis dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op woensdag 6 juli 2022. 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

220516-01 Concept vragenlijst vitaliteitsscan sturen naar de leden 
Snel en Zandijk 

S. v/d Sluis 06-07-2022 

220516-02 Benoemingsprocedure voorzitter starten S. v/d Sluis 06-07-2022 
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Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

220516-03 Voorbereiden voorstel uitbreiding en samenstelling 
sportplatform t.b.v. vergadering van 6 juli 

S. v/d Sluis en 
H. Keizer 

06-07-2022 

220516-04 Benoemingsprocedure dhr. Boerefijn starten S. v/d Sluis 06-07-2022 

 
 
Vergaderdata 2022 

- Woensdag 6 juli 
- Maandag 12 september 
- Woensdag 16 november 

 
 
 




