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Leroy Nijhoff, bestuurslid Sportraad van Delft
In deze zevende editie van Delfts Verenigingsnieuws stellen wij ‘Vijf vragen aan …’ Leroy Nijhoff.
Hoe ben je bij de Sportraad van Delft terechtgekomen en wat houdt jouw functie als bestuurslid ‘Nieuwe
sporten’ in?
Van de zomer vroeg Frank (Engering, red.) of ik een keer wilde nadenken of ik wilde aansluiten bij een vergadering van
de Sportraad. Toen heb ik er eigenlijk eerst niet echt happig op gereageerd. Ik vind dat je in bestuurswerk best veel tijd
moet steken, naast je werk, want dat verdient het. Ik sta er zo in dat als je sport een warm hart toedraagt en breed
gedragen wilt zien worden, dan moet je er goed voor inzetten. Dus ik vroeg mij af of ik die tijd wel had. Uiteindelijk ben ik
toch een keer aangesloten. Ik merkte op dat het minder het soort bestuurswerk is waar sportverenigingen mee te maken
hebben. Het is wat meer lange termijn denken en daar goed op proberen aan te sluiten. Daarnaast zijn het ook overleggen
over een langere periode, geduldig kijken naar de toekomst en niet het dagelijkse bestuurswerk. Dat heeft mij uiteindelijk
wel getrokken om toch lid te worden van het bestuur van de Sportraad. Daarnaast heb ikzelf in Pijnacker in het bestuur
van Oliveo Handbal gezeten en heb ik ook bestuurskunde gestudeerd. Dat valt ook in het straatje met bezig zijn met de
gemeente en er een lange termijn visie op nahouden.
Bij de Sportraad ga ik mij richten op ‘Nieuwe Sporten’, wat nog in ontwikkeling is. Er zijn tegenwoordig een heleboel hippe
sporten. Dit zijn verenigingen die nog niet zo veel leden of vrijwilligers hebben om zich breder in te zetten. Dat is voor nu
helemaal gericht op het sporten. Mijn taak is om deze nieuwe sporten meer aan het woord te laten en te kijken wat die
willen.
W at hoop jij bij te dragen aan de Sportraad van Delft?
Vaak als je aan dit soort functies van de Sportraad denkt, dan denk je vaak wat meer aan de gemeente. De vraag die je dan
gelijk stelt is in hoeverre kan jij de politiek of de stad helpen, de sportverenigingen of sport in het algemeen. Ik denk dat
verbinding beter te maken is tussen verenigingen en de gemeente. Als Sportraad zit je tussen de gemeente en de
sportverenigingen in. Dat is niet een vanzelfsprekende verbinding en ik denk dat daar veel werk voor te verzetten is om
het gesprek met elkaar aan te gaan en om verbindingen te leggen.
Ik hoop zelf dat het meer laagdrempelig kan. Mijn advies: blijf met elkaar in communicatie. Het lijkt soms dat de gemeente
heel ver weg is, terwijl dat eigenlijk het dichtstbijzijnde orgaan is van de overheid voor mensen en voor sportverenigingen
om mee in contact te komen. Als je met elkaar in contact komt, wees eerlijk wat er wel of niet kan en wat je voor elkaar
kan betekenen. De gemeente geeft nu duidelijk aan dat er in Delft bezuinigingen aankomen. Vanuit de Sportraad vinden
wij dat niet kunnen, want er wordt al te weinig geld aan sport gespendeerd. Wees realistisch naar elkaar, wat betekent dat
voor nu en voor de toekomst en hoe gaan we daar mee om. Als dat voor jullie impact heeft, reflecteer dat terug naar de
gemeente. Wat de gemeente overigens ook zal moeten doen. Maar ga in ieder geval met elkaar het gesprek aan. Vanuit
de Sportraad hoop je daar dan tussen te zitten om dat enigszins in goede banen te leiden.
Hoe ziet de rol van de Sportraad er over 1 O jaar uit? En hoe denk je dat jonge bestuurders daar een rol in kunnen
spelen?
Ik hoop dat we dan een groot netwerk hebben opgebouwd waarbij wij met meer verenigingen in verbinding staan. Over
1O jaar heeft de Sportraad wat meer kortere lijntjes zodat er sneller geschakeld kan worden. Ik vind de korte lijnen
momenteel nog niet zo kort.

Ik hoop eigenlijk dat een Sportraad in de toekomst niet nodig is, omdat het voornamelijk een schakel is tussen verenigingen
en de gemeente. Zodra je een extra schakel tussen partijen zet, krijg je ruis op de lijn. In principe zouden verenigingen en
gemeente met elkaar in contact komen en een oplossing vinden voor problemen. Vanwege de veelheid aan verenigingen
probeert de Sportraad deze stem te vertegenwoordigen richting de gemeente. Maar voor de eerste tien jaar, vind ik dat
de lijntjes versterkt moeten worden en dat je als sportraad een vertegenwoordigende stem bent voor alle
sportverenigingen en alle bewegingen in Delft.
Wat betreft hoe jonge bestuurders daar een rol in kunnen spelen. Er is een verschil tussen jonge en oude bestuurders in
de manier waarop je naar problemen en oplossingen kijkt. Jongeren zijn vaak directer. Zij kijken vaak wat er nu nodig is
op het moment. Als je een wat ouder bestuurslid bent of al langer in het bestuur zit, dan kijk je meer naar de langere
termijn als in wat is er op de langere termijn nodig. Dat is voor jongeren misschien wat vertragend omdat er niet meteen
actie is. Maar dat heeft met generatieverschillen te maken. Jongeren willen snel veel en nu op het moment i.p.v. dat ze
het wegzetten in de toekomst. Om daar een goede middenmoot in te vinden, dat lijkt mij
wel iets moois voor jonge bestuurders om dat te doen. Ervoor zorgen dat besturen ook
snel schakelen en verbinding zoeken kan zijn.
Daarnaast zie ik een rol voor jonge bestuurders omtrent het sociale netwerk, om het
meer online op te bouwen. Een groot gedeelte van de jongere generatie zit op diverse
online kanalen. Het zou een mooie taak zijn om daar wat meer verbinding te zoeken,
omdat daar nog veel kansen liggen en daar wordt nog niet altijd gebruik van gemaakt.
“In contact staan met de verenigingen, ik vind dat wel een kernitem van de sportraad.
Daar gaan we straks meer mee aan de slag. W e hadden een lijst met verenigingen die
we willen bezoeken, maar dat is nu verschoven naar wanneer de maatregelen dit
toelaten”. – Leroy Nijhoff, bestuurslid ‘Nieuwe sporten’ bij de Sportraad van Delft

W at is volgens jou en of de Sportraad de grootste uitdaging voor sportvereniginge n? En hoe wil de Sportraad
hierop inspelen? En waar ga jij of de Sportraad het komende jaar extra aandacht aan geven?
Op dit moment is het nog steeds de crisis waarin wij ons bevinden, zoals dat sportverenigingen nu van 5 tot 5 open mogen
zijn. Sommige vinden daar een hele mooie oplossing voor om ’s ochtends voor school of werk voor de leden open te gaan.
Maar er zullen genoeg verenigingen zijn die het niet kunnen bolwerken. Je moet ook de trainers op een ander moment
inrichten. Als de sport niet doorgaat, zal dat lastig zijn om je leden te behouden. Daarnaast vind ik een issue wat al langer
speelt hoe je als vereniging vrijwilligers kan binden. Van oudsher zag je dat iedereen op de vereniging rondliep en wat deed
en dat is tegenwoordig toch wat meer afstandelijk. Mensen zijn eerder geneigd om op projectbasis of op korte tijd iets te
doen, dan een bestuursfunctie of commissie in te vullen.
Wat betreft corona sturen wij als Sportraad ook een brief naar de gemeente omtrent corona. We laten ook zien dat het
niet hoort dat sportverenigingen worden teruggefloten vanwege coronamaatregelen, maar dat geluid wordt niet alleen
door ons vertegenwoordigd. Alleen de gemeente kan hier natuurlijk ook niet veel aan doen. Het is de landelijke overheid
die daar iets over zegt.
Als Sportraad willen we het komende jaar aandacht geven aan het opzoeken van verbinding met de sportverenigingen.
We willen langsgaan bij verenigingen en weten wat er speelt. Wat houdt de verenigingen bezig en hoe kunnen wij als
Sportraad daar een rol in spelen. Hoe kunnen we daar een verbindende rol naar de gemeente in spelen? Om daarop te
inventariseren, en hoe we jullie kunnen vertegenwoordigen. Natuurlijk dragen we sport een warm hart toe als Sportraad,
maar hoe kunnen we de sportvereniging daadwerkelijk helpen om dat te inventariseren. Daarin moeten we ook goed in
overleg met de gemeente. Wat heeft de sportvereniging nodig, wat heeft Delft nodig qua accommodaties of aan gelden.
Tot slot: wat wil jij meegeven aan alle jonge bestuurders uit Delft?
Ga aan de slag. Ga het gewoon doen. Vaak wordt gedacht dat iets niet kan. Wees zelf wel voorzichtig met de energie die je
overal in stopt. Niet alles heeft resultaat waar je energie in stopt. Ga gewoon aan de slag met de onderwerpen die jou
interesseren en raken. Op wat voor manier je dat dan doet, dat is voor jezelf. En niet te moeilijk denken.
Ik kom uit een sportverenigingsbestuur en ik zie dat (de Sportraad, red.) het nu een overkoepelend niveau is. Dus eerst:
wat speelt er en wat is er aan de hand en daarin vind je best wel snel een draai want je herkent de problematiek en je kan

daarin schakelen. Het enige moeilijke wat ik wel vind, is dat je als Sportraad tussen de verenigingen en de gemeente
overleg voert en een adviserende rol hebt, wat betekend dat je niet vaak direct kan overgaan tot actie. Behalve dat je acties
adviserend zijn of om iets indringend te zeggen. Dus je kan niet altijd iets direct betekenen, dat is lastig. Maar daarin vind
je ook wel weer een andere rol, dus je bent meer een actievoerende partij in de zin van dat je een vertegenwoordiger bent.
Ik ben een bestuurder geworden omdat ik een verschil wil maken. Jonge mensen ervaren het doen van bestuurswerk als
iets wat veel tijd kost. Om deze valkuil te ontlopen is het raadzaam om klein te beginnen, kleine stappen te maken en niet
te groot denken. Als bestuurder ben je veelal afhankelijk van anderen, maar je kan zelf ook verloren raken in de uitvoering.
Je kan alles zelf doen of alles samen doen en daarin meer de overkoepelende rol hebben. Ik vind dat je als bestuurder
moet je er juist voor zorgen dat alles loopt en moet je niet zelf in de uitvoering gaan zitten. Dat is denk ik een van de
grootste valkuilen van jonge bestuurders. Je kan niet alles zelf oppakken, je moet alles samen doen. In je jeugdige
enthousiasme is dat soms best lastig, want je wil snel gaan en veel doen. Dus je gaat ook vaak zelf aan de slag. Ik denk dat
je deze valkuil kan voorkomen door samen met mensen dingen op te pakken en samen ideeën te delen.
Aan alle jonge bestuurders wil ik nog een oproep doen. In de Sportraad zoeken we nog leuke en enthousiaste bestuurders.
Je hoeft geen bestuurservaring te hebben, alleen een warm hart voor de sport. Er is voldoende begeleiding vanuit de
Sportraad. Je ziet sport op een hele andere manier. Als je als jong iemand bestuurlijke werkervaring wil opdoen, dan staat
het natuurlijk ook goed op je cv.
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