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1. Inleiding  

De Leidse sport bevindt zich in een dynamische tijd. De voortgang van de komst van een topsporthal, ijsbaan en 
zwembad zal veel werk met zich meebrengen. Maar ook de ontwikkeling van het Roomburgerpark, de eerste 
stappen richting wijksportpark De Mors en de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord maken het boeiende tijden. 
Veel activiteiten van de LSF in 2021 zullen een relatie hebben met deze onderwerpen. De herijking houdt 
onverminderd de aandacht van de LSF en zij zal blijven streven naar een verdere optimalisering van het eigen 
functioneren.  

In dit werkprogramma zijn de prioriteiten vastgelegd voor 2021. Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor 
nieuwe initiatieven als daar aanleiding toe is. In een dergelijk geval prioriteren we onze inzet en passen we daar 
de planning van de overige activiteiten op aan.  

2. Doel en functie van de LSF  

Doel van de LSF (uit door het college van B en W vastgesteld reglement LSF en statuten) is de sport in 
algemene zin in Leiden te bevorderen door:  

o het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over algemene (beleids)aangelegenheden op het gebied 

van georganiseerde en ongeorganiseerde sport;  

o het bevorderen van een goede samenwerking tussen de gemeentelijke instanties en de leden van de 

verenigingen;  

o het bevorderen van de samenwerking tussen haar leden en het geven van voorlichting; 

o het samenwerken, overleg plegen en onderhouden van goede contacten met overheids- en  

andere instanties; 
o het samenwerken met organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel; 

o het deelnemen aan relevante overlegorganen en bijeenkomsten; 

o het verzorgen van persberichten en berichten voor de nieuwsmedia; 

o het organiseren van de verkiezing van de sportvrouw, -man, en -team van het jaar.  

3. Adviezen  

Het adviesprogramma bestaat uit gevraagde en ongevraagde adviezen. Over de verschillende onderwerpen 
wordt door de LSF gevraagd of ongevraagd advies uitgebracht of neemt zij dat in overweging. Daarbij 
verwachten wij over de volgende onderwerpen in 2021 advies uit te mogen brengen omdat wij voorzien dat het 
College van B&W over deze voor de sport(infrastructuur) relevante onderwerpen in 2021 besluiten moet gaan 
nemen:  

• Verruiming openingstijden Zwembad De Vliet 

• Wijksportpark Roomburg, afhankelijk van uitslag referendum 17 maart 2021 

• Wijksportpark De Mors 

 

De LSF zal – daar waar dat aan de orde is - participeren in bijeenkomsten met de sport(verenigingen) 
en gemeente, ledenraadplegingen organiseren en belanghebbenden en betrokkenen raadplegen 
alvorens advies uit te brengen.  

Naast de bovenstaande onderwerpen rekent de LSF erop dat de volgende thema’s in ieder geval 
aandacht krijgen:  

• Vitaliteit sportverenigingen 

• Afronding Voetbal Vitaal  

• Regionale samenwerking op het gebied van sport  



 

• Omni-, multifunctionele en maatschappelijke verenigingen  

• Visie op sport in de wijk: trends in samenleving, sport en ontspanning 

• Samenwerkingskansen universiteit – gemeente onderzoeken:  rol LSF bevindt zich hierin op het 

sportieve vlak, waar zijn er aanknopingspunten tussen de sportclubs/activiteiten van de universiteit en 
die van de reguliere sportclubs? 

• Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022: concept programma politiek partijen: LSF heeft hier rol als 
voorlichter, niet als adviseur. De LSF zal in een helder overzicht beschrijven wat de diverse partijen in 
hun programma vertellen over hun plannen met de georganiseerde en ongeorganiseerde sport. 

• Leiden 2040: sportruimte, behoefte en beschikbaarheid per inwoner (sportareaal) 

De LSF heeft de ambitie om hierin vanuit haar rol als adviseur nauw contact te houden met de 
ambtelijke organisatie van de gemeente en de wethouder sport en vanzelfsprekend ook met de 
sportverenigingen.  
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4. Strategie  

De LSF kiest voor een manier van beïnvloeden van lokaal beleid die naar verwachting het meest effectief is. In 
de praktijk betekent dit dat de LSF graag adviseert in het stadium van beleidsvorming. Voor alle adviezen geldt 
dat de LSF contact opneemt met de betrokken sportverenigingen of sportorganisaties.   

5. Andere activiteiten  

De andere activiteiten van de LSF vloeien voort uit de doelen van de vereniging (paragraaf 2). Continu aandacht 
hebben: 
- het bevorderen van samenwerking 
- het informeren over relevante ontwikkelingen via de LSF-website en nieuwsbrieven  

- het oppakken van signalen van de verenigingen 
- het optimaliseren van de zichtbaarheid van de LSF naar de verenigingen - het behartigen van 
verenigingsoverstijgende belangen.  

Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie, werd in maart 2020 het sportplatform van Sportstad Leiden (een 
samenwerkingsverband van de gemeente Leiden, Stichting Topsport Leiden en de LSF) opgericht. Het streven is 
dit platform een permanent karakter te geven, waardoor de drie instanties kortere communicatielijnen hebben en 
hierdoor sneller kunnen handelen bij diverse kwesties in de Leidse sportwereld. 

In 2021 zal de LSF weer meewerken aan de organisatie van het Leids Sportcongres. Daarnaast organiseert de 
LSF activiteiten om de sporters en het sportaanbod voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld de organisatie van 
het jaarlijkse Leidse sportprijzengala.  
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