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Hoe sv DHL veelvuldig samenwerkt met Delftse partners en kinderen van arbeidsmigranten aan
het sporten helpt!
Sv DHL is te vinden op het sportpark Brasserskade en telt ruim 7OO leden. De vereniging huisvest een BSO (Hakuna
Matata) en ook diverse andere verenigingen maken gebruik van hun velden en kantine, o.a. de trimclub Felix, de ski club
Delft en de buitensportvereniging Durf.
De vereniging organiseert buiten haar reguliere activiteiten extra activiteiten voor de omgeving. Medio februari start op
onze accommodatie een sessie met leerlingen van het Grotius college, om kennis te maken met de sport voetbal.
Het Grotius college heeft een sportprogramma opgezet voor leerlingen van de afdeling ISK. Dit zijn leerlingen waarvan
de ouders arbeidsmigranten zijn of een vluchtelingen status hebben. Het is de intentie van het Grotius college om deze
leerlingen kennis te laten maken met het diverse sportaanbod in Nederland. Vanuit deze optiek wordt de kennismaking
met voetbal georganiseerd door het Grotius college in samenwerking met DHL. Waarbij DHL zorgt voor trainers,
materialen en dus ook deze lessen gaat verzorgen. Deze activiteit is tot stand gekomen door samenwerking tussen het
Grotius college en de sv DHL. Door de sportsessies krijgen deze leerlingen inzicht in deze tak van sport en ook hoe het
verenigingsleven in Nederland is georganiseerd. Dat zal mede ook een bijdrage zijn aan de integratie van deze
leerlingen.

Inge Gerbrands over haar achtergrond bij sv DHL
“Inmiddels voetballen mijn jongens zo'n 4 jaar bij sv DHL. Ik ben sinds 1 jaar actief in het bestuur van onze club binnen
de PR en Communicatie en voetbal zelf ook in het 30+ damesteam. Het is erg leuk om actief te zijn binnen een
vereniging. Je leert nieuwe mensen kennen en leert ook veel van elkaar. Ik vind de sfeer erg goed, je doet het echt
samen. Er lopen leden rond die al meer dan een halve eeuw actief zijn, ik geniet van de oude verhalen en de
eigenheid. Mijn vader voetbalde op een blauwe maandag ook bij De Hollandse Leeuw, dat is toch iets moois.
Mijn passie was toch wel om de communicatie zo aantrekkelijk en constructief mogelijk neer te zetten, hier hebben
we al veel winst in geboekt. Door de coronacrisis is dat ook wel noodzaak, je wilt juist nu dat de leden goed
geïnformeerd blijven, zo ook betrokken. Dat is soms lastig want we hebben met elkaar al veel teleurstellingen moeten
doorstaan. Maar onze club kenmerkt zich toch wel door de passie die veel vrijwilligers met zich meedragen. Kijken
naar wat nog wél kan wint het. Daar ben ik trots op en dat zorgt ook dat ik met passie doorga.
Delft is over 5 jaar een stad met een grote diversiteit aan sportaanbod waar de inwoners kunnen sporten bij vitale
verenigingen maar ook individueel, met buren of vrienden sport kunnen beoefenen. Het totale sportaanbod en
initiatieven op dit gebied zijn voor iedere inwoner makkelijk toegankelijk gemaakt. Waardoor iedereen die dat wil op
een laagdrempelige manier sport kan beoefenen.”

