
Leidse Sport Federatie jaarverslag 2015 

Samenstelling bestuur 

De LSF stond in 2015 onder leiding van voorzitter Rolf Marselis. Verder bestond 
het bestuur uit Joost Leemans (secretaris), Wim Brugman (penningmeester), 
Ralph Hanekamp en Bart de Wolf. Rolf werd in de ALV herbenoemd. Tevens zijn 
tijdens de ALV in april 2015 Nikki Borgman en Nienke Ledegang tot het bestuur 
van de LSF toegetreden. De secretaris is ook in 2015 ondersteund door KWIK. 

Uitgebrachte adviezen 

   -  Algemene Bepalingen (gevraagd)   
De LSF werd gevraagd om advies uit te brengen over de Algemene 
Bepalingen gebruik buitensportaccommodaties. Tezamen met de 
raamovereenkomst ingebruikgeving en de overeenkomst vestiging 
huurafhankelijk recht van opstal dienden deze de huurovereenkomsten van 
de gemeente met de sportverenigingen te vervangen. De LSF adviseerde 
het College de Algemene Bepalingen aanzienlijk te vereenvoudigen door 
bijvoorbeeld het opstellen van  doelvoorschriften en een onafhankelijk 
juridisch adviseur in te schakelen om de stukken te laten toetsen op 
uitvoerbaarheid. Ook adviseerde de LSF om in de Algemene bepalingen te 
voorzien in een arbitrage commissie. Een en ander heeft er toe geleid dat  
de Algemene Bepalingen aanzienlijk zijn bijgesteld. 

   -  Combinatiefunctionarissen (gevraagd)   
Aan de LSF was gevraagd advies uit te brengen over de nieuwe 
deelverordening tijdelijke subsidieregeling combinatiefuncties. De LSF 
onderschreef het beleidsvoornemen om de combinatiefunctionaris te 
continueren opdat een samenhangend aanbod tussen onderwijs, sport en 
cultuur structureel wordt gecreëerd. In haar advies stelde zij enkele 
aanpassingen voor die het College in de deelverordening heeft 
meegenomen.  

   -  Kaderbesluit Combibad De Vliet (gevraagd)   
De LSF had het verzoek gekregen om een advies uit te brengen ten 
aanzien van het Kaderbesluit Combibad De Vliet. De LSF was verheugd 
dat na vaststelling van de Sportnota het kaderbesluit ter advisering voorlag. 
Het Kaderbesluit voldeed aan de ambities van de Sportnota 2013-2018. In 
haar advies stelde zij enkele aanpassingen voor die het College in het 
kaderbesluit heeft meegenomen. 

  



 Bestuurszaken    

Het bestuur heeft negen keer regulier vergaderd en een ALV gehouden. 
Tevens is een aantal extra vergaderingen ingelast voor enige verdieping op 
of brainstorm over bepaalde thema’s. Daarnaast heeft een delegatie van 
het bestuur vier keer overleg gevoerd met de wethouder Sport.    

 
Overige activiteiten 

12 januari 2015    
Op genoemde datum heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden over de 
algemene bepalingen voor buitensportaccommodaties in voorbereiding op een  
advies van de LSF (zie hierboven). 

13 februari 2015  
Leidse Sportprijzen 2014  
Vrijdag 13 februari werd de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen van de LSF 
gehouden in de Aalmarktzaal. 

13 april 2015 
Naast het gebruikelijke vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag werd 
tijdens deze ALV Rolf Marselis herbenoemd. De ALV stemde in met het 
toetreden van 2 nieuwe bestuursleden (Nikki Borgman en Nienke Ledegang). In 
het kader van het thema ‘meervoudig gebruik van de sportaccommodatie’ hield 
voorzitter Ronald Jansen van Voetbalvereniging Laakkwartier uit Den Haag een 
inspirerende presentatie over hun “Buurthuis van de Toekomst”, een thuis voor 
allerlei verschillende partijen. 

4 november 2015 
Leids Sportcongres   

De LSF heeft meegewerkt aan de organisatie van het 4e 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. 

Visietraject 
Vanuit haar rol om sport in algemene zin in Leiden te bevorderen heeft de LSF in 
2015 een visie ontwikkeld waarmee zij de kracht van sport wil verbinden aan de 
ontwikkeling van de stad. Om te komen tot deze visie heeft een aantal 
bijeenkomsten en gesprekken met belangrijke stakeholders in Leiden 
plaatsgevonden. Het doel is om met deze visie de discussie over de strategische 
rolopvatting van sport in Leiden aan te wakkeren en onder de aandacht te 
brengen. 


