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DOEL
Het doel van de Sportraad is er op gericht om zoveel
mogelijk Amsterdammers in beweging te krijgen. Door
de positieve effecten van sport en bewegen optimaal te
benutten kunnen we bovendien een bijdrage leveren aan
de vitaliteit en economische en sociale leefbaarheid van
de stad.
TERUGBLIK 2021
Het tweede coronajaar was opnieuw een bewogen jaar
voor de Amsterdamse sport. Zowel aan het begin als aan
het einde werden we geconfronteerd met een lockdown.
De binnensportlocaties zijn in 2021 een aantal maanden
gesloten gebleven, de buitensporten konden onder
strikte voorwaarden beoefend worden. De sport heeft
zich echter voor het tweede jaar op rij kranig geweerd.
Sportorganisaties en sporters wisten op creatieve wijze
alsnog in beweging te blijven.
In ons jaarverslag van 2021 vindt u naast een samenvatting

Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen dat de afgelopen

van onze adviezen aan het college en de gemeenteraad

twee jaar forse impact heeft gehad op het sport- en

van Amsterdam, tevens een overzicht van onze overige

beweeggedrag van de stad. De negatieve effecten zijn nu

werkzaamheden. Uiteraard hebben de coronamaatregelen

al zichtbaar en dat zal naar alle waarschijnlijkheid alleen

ook invloed gehad op onze manier van werken. Zo

maar verder toenemen. Des te meer reden om sport en

konden jaarlijkse evenementen niet doorgaan en vonden

bewegen de komende jaren hoog op de politieke agenda

bijeenkomsten voornamelijk online plaats. Desondanks

te plaatsen en ons in te blijven zetten voor een gezonde,

kijken we terug op een productief jaar en op een positieve

sociale en gelukkige stad!

samenwerking met wethouder Sport Simone Kukenheim.
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Adviezen

De Sportraad Amsterdam heeft in 2021 zowel gevraagd

PROJECTNOTA SCHINKELKWARTIER

als ongevraagd geadviseerd. Hieronder worden de

20.02.2021

adviezen van 2021 kort beschreven. Meer informatie over
de advisering vindt u op de website van de Sportraad

Eind 2019 analyseerde de Sportraad op verzoek van de

Amsterdam: www.sportraadamsterdam.nl/adviezen/.

gemeenteraad de sportieve ruimte in een zestal grote
ontwikkelgebieden in Amsterdam. Het Schinkelkwartier

HERONTWIKKELING MIRANDABAD

was één van de ontwikkelgebieden waarvan we de plannen

17.02.2021

hebben getoetst aan de sportnorm. Destijds waarschuwden
wij al dat op basis van de Principenota Schinkelkwartier

De

Sportraad

Amsterdam

heeft

in

februari

2021

het bestaande tekort aan sportieve ruimte in onze stad

om opheldering gevraagd over de fasering van de

alleen maar verder zou toenemen. Helaas leidde deze

herontwikkeling van het De Mirandacomplex, inclusief

waarschuwing tot geen enkele noemenswaardige wijziging.

de exacte bestemming van de in de begroting 2021

Ook in de Projectnota Schinkelkwartier (22 december

gereserveerde € 14,8 miljoen en de consequenties

2021) gepubliceerd werd nauwelijks rekening gehouden

daarvan voor het 50-meterbuitenbad. Wij adviseerden

met de sportieve wensen en behoeften van de toekomstige

de woordvoerders Sport van de Amsterdamse politieke

bewoners.

partijen er verder op toe te zien dat:

•
•
•

De Sportraad Amsterdam heeft daarom een inspraakreactie
De wensen en behoeften van de verschillende

ingediend op de projectnota en samen met de KNVB, de

zwemsegmenten in kaart worden gebracht en als

KNLTB en de KNHB (respectievelijk de voetbal-, tennis-

uitgangspunt dienen voor beleidskeuzes;

en hockeybond) opgeroepen om alsnog te voldoen aan

De verschillende, trouwe gebruikers(groepen) worden

de sportnorm bij de aanleg van sportvoorzieningen in

betrokken bij de planvorming rond het project

deze wijk. Voorzieningen die belangrijk zijn voor een

verduurzaming De Mirandabad;

nieuwe generatie Amsterdammers. Belangrijk voor hun

Rekening wordt gehouden met het toenemende belang

gezondheid, maar ook voor de leefbaarheid van de buurt

van en behoefte aan (buiten) sporten, een trend die

en de noodzakelijke sociale samenhang in een nieuwe wijk.

al langer gaande is en door de coronacrisis verder
versterkt wordt.

Volledig advies

Volledig advies
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Adviezen

OMGEVINGSVISSIE 2050

TARIEFSVERHOGINGEN SPORTACCOMODATIES

13.04.2021

16.04.2021

De Omgevingsvisie is een document waarin de gemeente

Bij de voorjaarsnota 2019 heeft de gemeenteraad

Amsterdam haar visie presenteert op de toekomstige

besloten tot de verhoging van de tarieven voor binnen-en

inrichting van de stad en daarbij antwoorden tracht te geven

buitensportaccommodaties. Dit betekent dat Amsterdamse

op belangrijke vraagstukken als de verdere verdichting van

verenigingen en andere sportaanbieders meer huur gaan

de stad, de leefbaarheid en verdere verduurzaming.

betalen voor velden en hallen. Het gaat om een verhoging
van 8% bij de binnensportaccommodaties en 12,5% voor

De ontwerp Omgevingsvisie besteedt opmerkelijk weinig

buitensportaccommodaties. De verhoging is een aantal

aandacht aan gezondheid en bewegen. De Sportraad

maal uitgesteld vanwege de aanhoudende coronacrisis,

verwacht daarom met deze zienswijze een bijdrage te

maar is voor de binnensport ingevoerd op 1 januari 2021

leveren aan de definitieve versie en daarmee aan de

en staat voor de buitensport gepland op 1 augustus 2021.

ruimtelijke ontwikkeling van een aantrekkelijk en leefbaar

De Sportraad heeft zijn vraagtekens bij zowel de timing als

Amsterdam.

de onderbouwing van deze tariefsverhoging en heeft deze
bedenkingen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau

De Sportraad Amsterdam roept in het advies onder

gedeeld. Er is onder andere een adviesbrief verstuurd aan

andere op om sport te allen tijde in de wijk te realiseren,

de leden van de gemeenteraad.

de sportnorm te realiseren, meer ambitie te tonen ten
aanzien van sport en bewegen en sportaanbieders beter
te betrekken in het participatietraject.

Volledig advies

Volledig advies
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Adviezen

SPORTEN EN SPELEN IN DE OPENBARE RUIMTE
25.03.2021
In augustus 2021 publiceerde de gemeente Amsterdam
het Strategisch Plan Sporten en Spelen in de Openbare
Ruimte. Uitgangspunt van dit Strategisch Plan is dat in
heel Amsterdam voldoende en kwalitatief goede plekken
zijn, blijven en komen om te kunnen spelen en sporten
in de openbare ruimte. Er is daarbij bijzondere aandacht
voor het verbeteren van de toegankelijkheid van sport- en
speelplekken voor mensen met een beperking. Juist de
openbare ruimte moet voor iedereen zijn.
De Sportraad is van mening dat Amsterdam op dit vlak
veel meer ambitie moet tonen. Daarom roepen wij in een
brief de gemeenteraad op om meer aandacht te besteden
aan de inrichting van de fysieke beweeg- en leefruimte
van Amsterdam. Een dergelijk domein overstijgend
en fundamenteel onderwerp voor de leefbaarheid van
Amsterdam verdient de volledige aandacht van de stad.

Volledig advies
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Evenementen & Ontwikkelingen

PENNING
11e uitreiking Penning Sportraad Amsterdam
De Penning Sportraad Amsterdam werd donderdag 9

Ten overstaan van de aanwezigen sprak voorzitter

september 2021 in het Olympisch Stadion voor het elfde

Ageeth Telleman namens de Sportraad Amsterdam haar

jaar uitgereikt. De Penningis bestemd voor een persoon

waardering uit voor al deze initiatieven alsmede de hoop

of instelling die met durf, visie, ambitie en inzet een grote

dat zij als voorbeeld en inspiratiebron dienen voor de vele

bijdrage heeft geleverd aan de sport in Amsterdam.

duizenden Amsterdammers die zich dag in, dag uit inzetten
voor de sport in onze stad.

De Sportraad Amsterdam heeft de Penning 2021 uitgereikt
aan Stan Postmus, initiatiefnemer van en drijvende kracht
achter de realisatie van het Skatepark Zeeburgereiland,
heeft de Penning Sportraad Amsterdam in ontvangst
mogen nemen. De jury roemde Stan als inspirerende
en onvermoeibare aanjager van de ontwikkeling van
Urban Sporten in Amsterdam en van skateboarden in het
bijzonder.
Naast Stan Postmus waren de volgende personen en
organisaties genomineerd:
Charles Urbanus
Honkballegende en 25 jaar steunpilaar van stichting
Topsport Amsterdam.
Urban Talent Academy
Gebruikt de veelzijdige kracht van sport om jongeren bij te
sturen.
Nanja van Rijssen
Oprichter en eigenaar van Women Skate the World.
Vechtsportautoriteit
Maakte

de

vechtsportsector

gezonder,

veiliger

en

kwalitatief sterker.
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Themasessies

THEMASESSIES

UITKOMSTEN THEMASESSIES

Na de succesvolle samenwerking in 2020 zijn wethouder

De Sportraad Amsterdam kijkt wederom zeer positief

Sport Simone Kukenheim en de Sportraad Amsterdam

terug op deze nieuwe vorm van samenwerken met de

in 2021 wederom in gesprek gegaan over een aantal

wethouder Sport. Niet alleen bieden deze bijeenkomsten

specifieke thema’s/kwesties in de sport.

de gelegenheid om actuele thema’s vanuit verschillende
perspectieven te belichten, ook is er een aantal concrete
acties uitgekomen.

THEMA: BEWEEGARMOEDE JONGEREN

Naar aanleiding van de themasessies over Vrouwen &
Simone Kukenheim
Wethouder Sport

Sport is een beleidsbrief opgesteld door de gemeente

Ageeth Telleman
Voorzitter Sportraad Amsterdam

persbericht van april 2021:

Amsterdam. Meer informatie hierover vindt u in het

Persbericht

Jolanda Hogewind
Lid Sportraad Amsterdam
Zaid El Morabiti
Lid Sportraad Amsterdam

Bij de themasessie over beweegarmoede onder jongeren
is gesproken over de rol van het Amsterdamse onderwijs.

Rocky Hehakaija
Lid Sportraad Amsterdam
Laura van Walsem
Directeur Sport &Bos

THEMA: VROUWEN EN SPORT

De Sportraad Amsterdam is voornemens hierover in 2022
te adviseren.
HOT GAME
Vanwege de coronarestricties kon in 2021 geen Hot Game
georganiseerd worden.

Simone Kukenheim
Wethouder Sport

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Ageeth Telleman
Voorzitter Sportraad Amsterdam

Een

aantal

noemenswaardige

ontwikkelingen

die

plaatsvonden op het organisatorisch vlak in 2021 zijn:
Daphne Koster
Lid Sportraad Amsterdam
Marloes Coenen
Lid Sportraad Amsterdam
Barbara Barend
Helden Magazine
Houda Loukili
Favela Street

•
•
•
•

een strategietraject dat werd afgerond met strategisch
adviseur Arnd Jan Gulmans;
een nieuwe huisstijl dat werd ontwikkeld, waaronder
een nieuw logo;
nieuwe werkafspraken die zijn gemaakt met de
gemeente, en
het feit dat de Sportraad Amsterdam een andere plek
kreeg in de gemeentelijke organisatie van Amsterdam.

Laura van Walsem
Directeur Sport &Bos

Van de afdeling Clusterstaf Sociaal naar de afdeling
Bestuur en Organisatie.
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Samenstelling

DE SPORTRAAD
De Sportraad bestaat uit maximaal 18 leden en wordt
ondersteund door het bureau van de Sportraad. De leden
worden geselecteerd op basis van hun expertise op sport
gerelateerde onderwerpen.

LEDEN

BUREAU

Ageeth Telleman
Voorzitter

Julius Egan
Secretaris

Frits Barend
Vicevoorzitter

Gertjan Dol
Nick Romeijn

Wouter Stevens
Vicevoorzitter

BESTUUR
De voorzitter (Ageeth Telleman), vicevoorzitters (Frits Barend
en Wouter Stevens) en secretaris (Julius Egan) vormen
samen het bestuur van de Sportraad Amsterdam. Zij zijn
verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de
Sportraad.
MUTATIES 2021
Nieuwe leden in 2021: Rocky Hehakaija, Reda Haouam, Thijs

Marloes Coenen
Daphne Koster
Willem van Mechelen
Brian Benjamin
Marjan Olfers

Zonneveld
Vertrekkende leden per 1 januari 2022: Frits Barend,
Daphne Koster, Marianne van Leeuwen, Gertjan Dol
(bureaumedewerker)
STAGIAIRS 2021
Hellen Bottema

Marianne van Leeuwen
Zaid El Morabiti
Jolanda Hogewind
Ellis van der Weerden
Koen Kouwenberg

BIJEENKOMSTEN
De Sportraad Amsterdam kwam in 2021 zesmaal bijeen voor
een plenaire vergadering. Vanwege de coronamaatregelen
vonden vier plenaire vergaderingen online plaats. De overige
twee plenaire vergaderingen ging de Sportraad Amsterdam
op bezoek bij voetbalvereniging ASV De Dijk en de Sporthallen
Zuid. Naast de plenaire vergaderingen organiseerde de

Rocky Hehakaija

Sportraad Amsterdam twee bestuursvergaderingen.

Reda Haouam
Thijs Zonneveld
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Financiële Afrekening

Het totale besteedbaar budget van de Sportraad

De begroting van het besteedbaar budget in 2022 is als

Amsterdam in 2021 is als volgt:

volgt:

Vergaderingen

€1234

Vergaderkosten

€3000

Presentievergoeding

€6497

Evenementen

€8500

Evenementen

€5337

Presentievergoeding

€7000

Communicatie

€3398

Overig

€6500

Overig

€5583

Totaal

€25.000

Totaal

€22.049*

** Begroot op €25.000
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Colofon

CONTACT
info@sportraadamsterdam.nl
www.sportraadamsterdam.nl
Twitter/sportraadadam
Instagram/sportraadamsterdam

09 -- 08

