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Leidse Sport Federatie - jaarverslag 2018 

 
1. Samenstelling bestuur 

De Leidse Sport Federatie (LSF) stond in 2018 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 2018 ondersteund door KWIK. 

2. Uitgebrachte adviezen 

Na een druk 2017 met 11 adviezen stond het jaar 2018 in het teken van de 
sportaccommodaties. De LSF heeft dit jaar 2 adviezen uitgebracht. Het betrof complexe 
en grote aangelegenheden: het concept aanvullend raadsbesluit voor het combibad en 
het concept uitvoeringsbesluit voor de ijsbaan. Gedurende het proces om te komen tot 
de besluiten waren twee klankbordgroepen actief waar de LSF contact mee heeft 
onderhouden. Zoals gebruikelijk heeft de LSF voor haar adviezen de betrokken 
verenigingen en organisaties geconsulteerd, zijnde de zwemvereniging, Stichting IJshal 
Leiden en de Stichting Topsport Leiden.  

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

3. Bestuurszaken    

Het bestuur heeft tien keer regulier vergaderd, een bijzondere ALV ( 22 maart 2018) en 
een ALV (23 april 2018) gehouden. 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 (in het 
bijzonder de nieuwe sportaccommodaties) bij de gemeente kon worden gemonitord. Met 
Stichting Topsport Leiden hebben twee overleggen plaatsgevonden voor afstemming 
van werkzaamheden en actualiteiten.  

4. Overige activiteiten 

Voor het volgen van grote projecten zijn ook verschillende bijeenkomsten en overleggen 
bijgewoond waar sportclubs en/of de gemeente aan deelnamen, zoals:  

• Voetbal Vitaal 
• de toekomst van het tennis in Leiden 
• participatietraject wijksportpark Roomburg 
• sportcafés  
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• Koningsspelen Leiden 
• Klankbordgroep Indoor Sportcentrum 
• Ondersteuning van verenigingen, zoals vragen per mail of het bijstaan van 

Gymsport Leiden op juridisch gebied 
• afstemming met de verenigingen die betrokken zijn bij het voornemen om te 

komen tot een nieuwe ijsbaan en een nieuw zwembad (zgn klankboordgroep 
gebruikers) 

Tevens organiseerde de LSF een aantal bijeenkomsten en vergaderingen die jaarlijks of 
periodiek plaatsvinden:   

9 februari 2018  
Leidse Sportprijzen 2017  
Vrijdag 9 februari werd de jaarlijkse feestelijke uitreiking van de Leidse sportprijzen van 
de LSF gehouden in de Aalmarktzaal. 

7 maart 2018 
Sportdebat 
In het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen organiseerden de LSF en 
de Stichting Topsport Leiden op woensdag 7 maart het Leids Sportdebat. In het 
Leonardo College debatteerden de sportwoordvoerders van acht politieke partijen met 
elkaar over de rol die sport moet spelen in de Leidse politiek. De bijeenkomst werd goed 
bezocht door de Leidse sportclubs. 
Tevens heeft de LSF tijdens de coalitie-onderhandelingen per brief enkele belangrijke 
pijlers in de sport per brief aangestipt bij de formateur. 
 
23 april 2018 
ALV LSF 
Naast het gebruikelijke vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag werden tijdens 
deze ALV Nienke Ledegang, Nikki Borgman en Rolf Marselis herbenoemd. Marketing- 
en communicatiespecialist Jolanda Goense hield een presentatie over Hoe als 
sportvereniging in te spelen op de behoefte van de ongebonden sporter. 

7 november 2018 
Leids Sportcongres   
De LSF organiseerde samen met Topsport Leiden, Leiden Beweegt; Beweeg Mee en 
gemeente Leiden het 7e Leids sportcongres. Het congres werd wederom bezocht door 
zo’n 90 sportbestuurders en kende een avondvullend programma met veel variatie in de 
diverse workshops. 

5. Nieuwsbrieven 

Voor de communicatie over actualiteiten, de uitgebrachte adviezen en activiteiten van de 
LSF heeft zijn nieuwsbrieven naar de achterban verstuurd. Tevens is via de website en 
social media gecommuniceerd. 
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Bijlage 
 

1. Uitwerking Advies concept aanvullend raadsbesluit combibad              
(november 2018) 

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 12 november 2018 Reactie College B&W 29 november 2018  
 De LSF kan meegaan in het aanvullend 

raadsbesluit dat nu ter tafel ligt, mits de 
onderstaande overwegingen serieus 
worden betrokken in het vervolgtraject.  
 

Algemene opmerking ten aanzien van het 
advies: “Wij hebben kennis genomen van het 
gedegen en onderbouwde advies en deze 
betrokken bij onze afweging in ons voorstel 
aan de gemeenteraad” 
 

 Met betrekking tot de motie ‘ruimte voor 
zwemverenigingen’ merkt de LSF het 
volgende op: De uitbreiding van 50 
vierkante meter naar 175 vierkante meter 
is positief, maar het is spijtig dat over de 
horeca en verenigingsruimte vooralsnog 
geen overeenstemming is bereikt 
met/tussen de zwemvereniging(en). Een 
vereniging met 1.800 leden rechtvaardigt 
een ‘eigen identiteit’ voor het 
gemeenschapsgevoel.  De LSF dringt aan 
op meer creativiteit om tot een oplossing 
te komen, bijvoorbeeld door technische 
investeringen (membershipcard) of door 
een verenigingsruimte beschikbaar te 
stellen gedurende een beperkt aantal uren 
per dag (20.00 tot 22.30 uur). 
 

De gemeente was ten tijde van haar reactie 
nog in gesprek. Ze geven wel aan het punt 
ter harte te nemen:  
“Wij hebben een gemandateerde 
afvaardiging van de fusievereniging 
afspraken gemaakt over het gebruik van de 
horecaruimte. Tevens is afgesproken dat de 
fusievereniging en Stichting IJshal een 
voorname rol krijgen in het formuleren van 
nadere uitgangspunten omtrent 
gebruik/participatie, openstelling en 
prijsstelling van consumpties voor de 
uitvraag richting professionele pachter. De 
suggesties van de LSF nemen we hierin 
mee, waarbij we tevens meenemen dat 
multifunctioneel gebruik van de 
accommodatie uitgangspunt is, waarbij elke 
zwemmer en schaatser op ieder uur van 
openstelling welkom is, doch een plek voor 
verenigingen gecreëerd wordt waar plaats is 
voor identiteit en opbouwen en uitbreiden 
van gemeenschapsgevoel.”  
 

 De gemeente is terughoudend in het 
openstellen van de accommodaties voor 
meer commerciële activiteiten 
(evenementen) vanwege de extra kosten 
en twijfel aan de behoefte hiervoor. De 
LSF pleit ervoor dat de gemeente Leiden 
hierin meer lef betoont, zodat Leiden zich 
regionaal of nationaal kan gaan laten zien, 
hetzij op sportief gebied, hetzij op andere 
vlakken. 

Niet ter harte genomen:  
“Wij blijven bij ons standpunt om 
terughoudend te zijn in het gebruik van de 
accommodaties voor meer commerciële 
activiteiten, onder meer om concurrentie voor 
eventuele commerciële accommodaties en 
initiatieven te vermijden en de voortgang in 
het project te bespoedigen, mede gelet op 
bestaande planologische beperkingen 
terzake.”  
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2. Standpunt 
De LSF is verheugd dat een deel van de adviezen van de LSF worden meegenomen in het vervolg 
van het traject. Daarbij hebben we wel onze zorg voor een goede uitkomst van de afspraken 
tussen de gemeente en de zwemverenigingen. We blijven bovenstaande adviespunten in het 
bestuurlijk overleg aan de orde stellen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 De extra perronruimte rond het zwembad 
is opgenomen als wenselijke optie. De 
LSF wil benadrukken dat extra mobiele 
zitplaatsen (300) belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van waterpolo als topsport. 
Er is sprake van een groeiende 
belangstelling voor deze sport in Leiden. 
Het niet realiseren van extra zitplaatsen 
zou de LSF als een gemiste kans 
beschouwen om invulling te geven aan het 
belevingsaspect van het waterpolo. 
 

Wordt door gemeente overgenomen in 
vervolg: “De extra perronruimte rond het 
zwembassin voor 300 mobiele zitplaatsen is 
onveranderd als wens met hoogste prioriteit 
opgenomen in het wensenlijstje voor de 
uitvraag bij aanbesteding. Bij de beoordeling 
van de kwaliteit van inschrijvingen zal dit 
aspect zwaar wegen.” 
 

 In het conceptvoorstel ontbreken nog 
enkele onderdelen zoals de financiële 
dekking. De LSF plaatst dus als 
kanttekening dat zij niet op het definitieve 
en complete voorstel een advies kan 
uitbrengen. 
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1. Uitwerking advies concept uitvoeringsbesluit ijsbaan (november 2018) 
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 13 november 2018 Reactie College B&W 29 november 

2018  
 De LSF staat positief tegenover het 

voorstel van het College om voor de 
nieuwbouw van de ijsbaan de ontwerp- en 
voorbereidingsfase te doorlopen en het 
Uitvoeringsbesluit voor te bereiden binnen 
de geschetste kaders. De LSF adviseert 
daarnaast rekening te houden met 
onderstaande overwegingen. 
 
 

Algemene opmerking ten aanzien van 
het advies: “Wij hebben kennis genomen 
van het gedegen en onderbouwde 
advies en deze betrokken bij onze 
afweging in ons voorstel aan de 
gemeenteraad” 
 

 De LSF roept het college op om het 
voorgenomen besluit te herzien, indien in 
de komende periode van twee maanden 
zicht komt op de bijdragen uit Katwijk en 
Alphen aan den Rijn. 
 
 

“…..Het college kan dan ook niet ingaan 
op het verzoek van de LSF het besluit 
voor een 250 meterbaan te herzien. 
Voor de regiogemeenten is al geruime 
tijd duidelijk welk tijdpad zou worden 
bewandeld om draagvlak voor volledige 
dekking van de extra kosten van de 333 
meter ijsbaan te creëren. Dat tijdpad is 
inmiddels ruimschoots overschreden. 
Het benodigde bedrag is niet gehaald. 
Het college blijft bij haar standpunt dat 
het resterende tekort voor de 333 meter 
ijsbaan niet door Leiden wordt 
bekostigd……”   
 

 De LSF raadt aan de huidige regionale 
contacten uit te bouwen tot structurele 
overleggen om te komen tot een regiovisie 
op sport.  
 

Ter harte genomen: “Het project IJshal 
heeft als initiator gefungeerd om het 
overleg met de regio op het gebied van 
sport te intensiveren. Het biedt de basis 
om mogelijke samenwerking in regionaal 
ambtelijk en bestuurlijk nader te 
verkennen en te concretiseren. Wij 
zullen ons hiervoor blijven inzetten.”  
 

 De ijsverenigingen dienen in het hele 
traject betrokken te blijven. 

Ter harte genomen: “De ijsverenigingen 
en Stichting IJshal blijven nadrukkelijk in 
de verdere uitwerkingen betrokken.”  
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 Er is nog geen overeenstemming met de 
Stichting IJshal Leiden over een 
huurovereenkomst. Op belangrijke 
onderdelen (verrekening energie 
zwembad, hoogte van de huur, verhuur 
van de ruimte onder de ijsbaan en de 
aflossingscomponent en rente) verschillen 
de betrokken partijen nog van mening. De 
LSF dringt aan op transparantie richting 
de Stichting IJshal Leiden en 
overeenstemming voordat het 
uitvoeringsbesluit als voorstel naar de 
raad wordt gestuurd. 
 

Wordt op ingegaan: “De gesprekken met 
Stichting IJshal over het huurcontract 
vinden in volledige transparantie plaats, 
met oog voor belangen en risico’s van 
beide partijen. De uitgangspunten en 
voorwaarden in het huurcontract zijn 
passend binnen de businesscase voor 
exploitatie én binnen de kaders voor 
financiering van de ijshal. In de statuten 
Stichting IJshal is vastgelegd dat voor 
grote besluiten goedkeuring van de ALV 
van district Sassenheim vereist is. Hierin 
zijn regionale schaatsverenigingen 
vertegenwoordigd.” 
 

 Er is in de nieuwe ijshal ruimte voor 
recreatief curling. Wedstrijdgericht curling 
behoort tot de mogelijkheden, maar kan bij 
een 250 meter baan alleen op de 
binnenruimte. De afmetingen van de 
krabbelbaan zijn niet toereikend. Curling is 
een kleine maar opkomende sport, waar 
Leiden aan kan bijdragen.  
 

Wordt onderzocht: “Curling in 
wedstrijdverband wordt verder 
onderzocht in hoeverre dit technisch 
mogelijk is, aangezien dit een ander type 
ijs vraagt waardoor de oorspronkelijke 
functie van de krabbelbaan in het geding 
(kan) komen.” 

 De gemeente is terughoudend in het 
openstellen van de accommodaties voor 
meer commerciële activiteiten 
(evenementen) vanwege de extra kosten 
en twijfel aan de behoefte hiervoor. De 
LSF pleit ervoor dat de gemeente Leiden 
hierin meer lef betoont, zodat Leiden zich 
regionaal of nationaal kan gaan laten zien, 
hetzij op sportief gebied, hetzij op andere 
vlakken. 
 

Niet ter harte genomen:  
“Wij blijven bij ons standpunt om 
terughoudend te zijn in het gebruik van 
de accommodaties voor meer 
commerciële activiteiten, onder meer om 
concurrentie voor eventuele 
commerciële accommodaties en 
initiatieven te vermijden en de voortgang 
in het project te bespoedigen, mede 
gelet op bestaande planologische 
beperkingen terzake.”  
  

 In het conceptvoorstel ontbreken nog 
enkele onderdelen zoals de tabel met 
begrotingswijzigingen. De LSF plaatst dus 
als kanttekening dat zij niet op het 
definitieve en complete voorstel een 
advies kan uitbrengen. 
 

 

 
2. Standpunt 
De LSF is verheugd dat de adviezen van de LSF worden meegenomen in het vervolg van het 
traject. We blijven komende tijd vinger aan de pols houden omtrent bovenstaande adviespunten. 
Onder meer door de punten in het bestuurlijk overleg aan de orde stellen.  

 


