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Voorwoord 
 

Nu ik dit voorwoord schrijf zit de gehele wereld in een real time 
film, waarvan we de afloop nog niet helemaal kennen.  
Woorden van nagenoeg gelijke strekking schreef ik vorig jaar in 
het voorwoord. Tijdens de film hadden we een korte pauze, 
waarna de film weer in volle hevigheid werd hervat. Maar met 
het op gang komen van het vaccineren wijst alles erop dat de 
film nu echt gaat eindigen.  
 

Het jaar 2020/2021 heeft weinig voor de sportbeoefening bij 
verenigingen kunnen betekenen. Toch is het voor de sport een 
vruchtbaar jaar geweest. Was het in eerste instantie het korte 
termijn denken om te kijken hoe en op welke wijze de 
verenigingen konden overleven.  Al snel bleken de genomen maatregelen effectief.  
Ook ontplooiden veel verenigingen zelf diverse alternatieven om toch iets van beweging te kunnen 
bieden of inkomsten te kunnen genereren.  
 

Maar achter de schermen is veel gebeurd waarvan u in dit jaarverslag veel kunt teruglezen.  
Zo zijn er een aantal accommodaties vernieuwd of zijn hiervoor plannen ontwikkeld.  
Ook is in Purmerend het toonaangevende Rabo Esports Stadium en de H20 Esports Campus 
Amsterdam geopend. H20 Esports Campus Amsterdam is het grootste Esports & gaming centrum  
van Europa en daar mogen wij als Purmerend best trots op zijn. 
 

Er is beleid vastgesteld waardoor sportverenigingen ook ‘naar buiten gerichte reclame ‘ mogen 
voeren. Daarnaast is het Sportakkoord gesloten met als doel de samenwerking binnen de sport te 
verbeteren en nieuwe initiatieven te ontplooien.  
 

Als Sportraad hebben we onze aandachtsgebieden op sportgebied geformuleerd en aan de politieke 
partijen aangeboden. Met de lokale verkiezingen in november 2021 in het zicht wellicht een opstap 
naar een goed te formuleren sportparagraaf van de verschillende verkiezingsprogramma’s. 
 

Ook is door de gemeente de sportvisie Purmerend Beemster in concept vorm opgeleverd.  
Een stuk dat richtinggevend is voor het sportbeleid in de komende jaren. Het stemt ons positief dat 
hierin ook veel overeenkomsten zijn te zien met onze aandachtspunten.  
 

Een project dat loopt is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van de sportaccommodaties 
Nu reeds heeft dit al veel inzicht opgeleverd waar de komende college periode mee aan de slag kan 
worden gegaan. Kortom er is genoeg gezaaid dit jaar. Laten we hopen dat de jaren hierna weer 
geoogst kan worden.  
 
René Voorwerk 
Voorzitter 
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1. Bestuur, vergaderingen en communicatie   
 

 De Sportraad Purmerend is als vrijwilligersorganisatie een vertegenwoordigend orgaan van in de 
gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad 
richten zich op belangenbehartiging van de ruim 45 aangesloten verenigingen, de bevordering 
van de sport in Purmerend in al haar verschijningsvormen, stimulering en advisering van de 
sportdeelname. 

 

 De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen  
 de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op lokaal en provinciaal niveau.  
 Verder adviseert zij het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het lokale sportbeleid. 
 

1.1 Bestuur van de Sportraad 
 Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: 

 
V.l.n.r.  

René Voorwerk (voorzitter),  

Erik Terpstra (bestuurslid),  

Marijke Arts (bestuurslid),  

Ton Okhuijsen (vicevoorzitter),  

 Kor Piorunek (penningmeester) en  

 Bert Slegt (bestuurslid) 
  
 
 

 
 

 Met de fusie van Purmerend en Beemster in het vooruitzicht is in 2020  
Erica Helder, voorzitter van Stichting Beemster Gemeenschap (BG),  
tot de Sportraad toegetreden.  
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie die voor alle doelgroepen  
activiteiten organiseert waarvan de Beemster Feestweek het grootste  
evenement is. Zij wil zich graag inzetten als belangenbehartiger van  
de Beemster sportverenigingen.                                                                    Erica Helder (bestuurslid) 
 

1.2 Vergaderingen, formeel en informeel overleg 
In de verslagperiode van 9 april 2020 tot heden is door het bestuur veertien keer vergaderd. 
Vanwege de coronacrisis is vanaf maart noodgedwongen gestart met telefonisch en digitaal 
vergaderen. Aan de meeste vergaderingen nam ook een afgevaardigde van de Sportstichting 
Spurd deel. Op de agenda stonden lopende activiteiten en aandachtspunten van verenigingen, 
de met een groot aantal partijen gevoerde gesprekken en het te voeren beleid op korte en lange 
termijn. 

 

In het verslagjaar zijn gesprekken over uiteenlopende onderwerpen gevoerd. 
Formeel en/of informeel is overleg gevoerd met de wethouder sport, ambtenaren van de 
gemeente, de fracties van de politieke partijen, het bestuur en directie van de Sportstichting 
Spurd, het onderwijs, het bestuur van het VSB Fonds Beemster, de media en overige betrokken 
partijen. Ook deze contacten hebben grotendeels telefonisch of digitaal plaatsgevonden. 
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1.3 Communicatie 
 

 Verenigingen 
Door de Sportraad zijn op verschillende terreinen aan de verenigingen adviezen uitgebracht en  
is er veelal praktische hulp geboden. Veel aandacht is besteed aan de ingrijpende gevolgen van 
de coronacrisis. Verder zijn aan de orde gekomen de financiën, de organisatie, en de 
communicatie met externe partijen. 
 

Met grote regelmaat heeft communicatie tussen de verenigingen onderling plaatsgevonden.  
Tijdens de crisis hebben zij getracht elkaar te helpen met kennisoverdracht en het oplossen van 
veelal praktische problemen. Binnensportverenigingen hebben na afstemming b.v. gebruik 
kunnen maken van de buitensportaccommodaties. 
 

Een aantal verenigingen hebben hun Algemene Ledenvergadering gehouden door gebruik te 
maken van digitale communicatie. 

 

Overleg tussen de verenigingen en Spurd, gemeente en 
externe partijen zijn daar waar mogelijk digitaal bijgewoond 
door een bestuurslid van de Sportraad. De informatie en 
adviezen van de verenigingsondersteuners van Spurd aan de 
sportverenigingen zijn gezien dit bijzondere jaar extra 
waardevol gebleken. 

  

 Het College van B&W, de fracties van de politieke partijen  
 Met de wethouder sport Mario Hegger heeft afstemming plaatsgevonden over het verloop van   
     de coronacrisis en de mogelijk te nemen maatregelen voor de sportsector. Deze contacten zijn 
  opnieuw prettig en constructief verlopen. 
 

Over de huidige en de toekomstige ontwikkelingen op sportgebied is verder gesproken met  
de ambtenaren van de gemeente Purmerend, maar door de omstandigheden minder dan 
gewenst met de fracties van de politieke partijen.  
 

De belangen voor de sport waren dit jaar groot. Het is dan ook heel positief dat de communicatie 
met ‘het stadhuis’ zeer goed is verlopen en … altijd met een luisterend oor. 

 

 Sportstichting Spurd 
In goede samenwerking met het centrale loket voor de sport in Purmerend ‘Spurd’ heeft 
regelmatig afstemming plaatsgevonden over aandachtspunten en sportontwikkelingen.  

 

Naast Ineke Verwer en Rob van Stekelenburg heeft verenigingsondersteuning plaatsgevonden 
door Yoran Kluvers (tot dec. 2020) en Brian Melis. 

 

Yoran en Brian hebben met veel inzet en op voortreffelijke 
wijze de door de crisis bij de verenigingen in Purmerend en 
Beemster ontstane problemen in kaart gebracht en waar 
mogelijk praktische hulp geboden. 
Doorlopende en actuele berichtgeving heeft ervoor zorg 
gedragen dat de verenigingen goed geïnformeerd zijn gebleven 
over de steeds maar wisselende maatregelen en de mogelijkheden van financiële steun. 
 

Brian Melis en beleidsmedewerker Peter Bus zijn voor de verenigingen vanaf begin 2021 
adviestrajecten gestart. Voorbeelden hiervan zijn ‘open sportparken’ en ‘sportboulevard  
De Koog’. Een prima ontwikkeling waarvan verdere uitwerking dit jaar gaat plaatsvinden. 

 

 De media 
 Interviews en artikelen over de sport in Purmerend zijn met regelmaat geplaatst in de diverse 

media. Maandelijks zijn columns geplaatst in het Purmerends Nieuwsblad. Aan RTV Purmerend 
en overige media is informatie verstrekt over de sportontwikkelingen in Purmerend. 
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2. Activiteiten en ontwikkelingen 
 

2.1 Sport in Purmerend 
 

 Impact coronacrisis op sportverenigingen 

Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de Nederlandse geschiedenisboeken in als het jaar waarin ook 
Nederland massaal werd getroffen door de coronapandemie. Het onvoorstelbare werd 
werkelijkheid. Alle inwoners kregen op de een of andere wijze met deze pandemie of de 
maatregelen ter bestrijding daarvan te maken. Zo ook de sport.  
 

In die eerste maanden ging terecht vooral veel aandacht uit naar de vele zieken en naar 
diegenen die een besmetting niet overleefden. Ook sprak iedereen over het zorgpersoneel dat 
zich zo inzette en het steeds drukker kreeg. Door de vergaande maatregelen van de overheid zijn 
alle sportcompetities stilgelegd en ook de afgelopen maanden kunnen we nog niet ‘normaal’ alle 
sporten bedrijven. 
 

De effecten voor de sportverenigingen zijn dan ook aanzienlijk en hebben verstrekkende 
gevolgen gehad. Doorlopende sluiting van kantines heeft tot gevolg gehad dat verenigingen hun 
volledige inkomsten misgelopen zijn. Naast contributies en sponsorinkomsten een belangrijke 
kurk waar de vereniging op drijft. 
 

Om dit te kunnen opvangen zijn de verenigingen gedwongen geweest om soms ingrijpende  
maatregelen te nemen, waarbij ook nadrukkelijk een beroep werd gedaan op onder meer de 
leden, vrijwilligers en sponsoren. Door gebruik te maken van compenserende maatregelen van 
de overheid (TVL, NOW en overige regelingen), door afspraken te maken met Spurd over 
bijvoorbeeld de huur van sportvelden en zaalruimte moest de financiële schade worden beperkt. 

 

Resumerend kunnen wij vaststellen dat het zich laat aanzien dat de binnensportverenigingen er 
financieel redelijk zijn uitgesprongen maar dat de verenigingen met eigen accommodaties en 
veelal ook met grotere verplichtingen aanzienlijk hebben ingeteerd op hun eigen vermogen. 
Menig penningmeester heeft dan ook een flink aantal financiële puzzels moeten kraken. 
 

 

Wat betreft de teruggelopen ledenaantallen blijft het afwachten of herstel op korte termijn gaat 
plaatsvinden. Aan de verenigingen zal het niet liggen want zij hebben, ondanks het gemis aan 
fysieke contacten, vaak heel creatief hun best gedaan tot behoud van ‘klantenbinding’. 
 

Ook binnen het verenigingsleven heeft de mentale weerbaarheid door de langdurige 
maatregelen een forse deuk opgelopen. Een groot gemis voor onze sporters en al die vrijwilligers 
die elkaar niet meer gewoon hebben kunnen ontmoeten. 

 
 

Als wij nu terugkijken doen we dat dan ook met gemengde gevoelens. We mogen trots zijn op 
wat de verenigingen wel hebben kunnen doen en laten we vooral de prachtige mogelijkheden 
die de sport biedt weer krachtig aanzetten. 

 

Sportcomplex De Beuk heeft zijn multifunctionaliteit bewezen 
Al snel na het begin van de crisis heeft GGD 
Zaanstreek-Waterland een beroep gedaan op het 
gebruik van het sportcomplex. 
 

Met hulp van de medewerkers van Spurd is deze 
ingericht voor medische ondersteuning. Dit was een 
hele operatie onder grote tijdsdruk. Wij spreken 
dan ook onze waardering uit voor de getoonde 
inzet om alles op tijd klaar te krijgen. Alleen aan de 
omhoog gehaalde basketbalringen en de tribune is nu nog te zien dat er eerst gesport werd. 
Voor het zetten van de eerste coronavaccins is het complex getransformeerd tot grote 
coronavaccinatielocatie voor de gehele regio Zaanstreek-Waterland.  
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 Felicitaties 
 In dit verslagjaar gaan onze felicitaties naar Tafeltennisvereniging  

Het Nootwheer. Na de oprichting op 22 januari 1971 is de vereniging 
stapsgewijs uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ruim 100 
seniorenleden en 25 jeugdleden. In de competitie is het op dit moment 
de grootste vereniging van de afdeling Holland-Noord van de NTTB. 
Proficiat! 

 

Mede namens alle sportverenigingen in Purmerend en 
Beemster heeft de Sportraad het bestuur van de Stichting 
VSB Fonds Beemster hartelijk gefeliciteerd met haar 25-jarig jubileum. 
 

Het is prijzenswaardig dat de idealen die de oprichters van de vroegere 
Nutsspaarbanken voor ogen stonden nog steeds worden nagestreefd. De financiële 

steun van het VSB Fonds Beemster heeft voor de sportverenigingen altijd heel veel betekend. 
Zonder deze subsidies was het niet mogelijk geweest de noodzakelijke investeringen te doen.  

 De verenigingen zijn het VSB Fonds hier dan ook bijzonder erkentelijk voor. 
 

 Koninklijke onderscheidingen 
In 2020 kreeg Gerrit Aafjes (KNVB. Spurd en vele andere vrijwilligerstaken) de 
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.  
Annie Aafjes-Lammers (de echtgenote van Gerrit) en Bert Meulenberg kregen de 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.   

 

Dit jaar zijn aan Liesbeth Albertsma en Dick Bart (Gymnastiekvereniging Hercules 
Beemster en Turncentrum Waterland) en Theo Verbeij (Scheidsrechtersvereniging  
Waterland) de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.   

 

 Door de omstandigheden zijn zij allen eerst door burgemeester Don Bijl thuis met een 
bos bloemen op de hoogte gesteld. Een mooie waardering voor deze sportvrijwilligers die zich 
jarenlang hebben ingespannen ten bate van de samenleving en anderen hebben gestimuleerd. 
Allen hartelijk gefeliciteerd! 

 

 Nieuwe accommodatie Rugby Club Waterland 

Na een heel lang voortraject is de nieuwbouw gerealiseerd. Een resultaat waar men bijzonder 
trots op kan zijn. Het is een prachtig gebouw geworden met alle noodzakelijke voorzieningen. 
Veel lof aan het bestuur en de bouwcommissie die voor de uitvoering met hulp van een flinke 
ploeg vrijwilligers een mooie prestatie hebben neergezet. Hiermee start een nieuwe periode 
waarin de club en de sport rugby nog verder wordt uitdragen in Purmerend en de regio. 
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De verhuizing van de bar was een prachtig voorbeeld van ‘samen doen’. 
Het had wel iets van The Passion met Pasen. Maar in plaats van een groot wit verlicht kruis  
werd bij deze processie de bar op handen gedragen. Door de hoge temperatuur die dag werd 
het een ‘barre’ tocht, maar met behulp van veel spierballen is in ieder geval een ‘natte’  
toekomst verzekerd.  
 

Nu het clubgebouw staat resteert de aanleg van het grasspeelveld en de aanleg van een  
Athletic Skills Model-baan (kortweg ASM-baan).  
 

Deze ASM-baan wordt aangelegd voor de training van specifieke technische elementen in de 
rugbysport. Dit aparte parcours kan ook uitermate goed gebruikt worden door sporters van 
andere sportclubs. Zowel de baan als het inhoudelijk programma, zijn daarnaast ook van grote 
waarde voor andere maatschappelijke doelgroepen. Denk hierbij aan onderwijs, ouderen, 
mensen met een beperking, en dergelijke. 
 

Rugby Club Waterland heeft in haar missie staan om in de komende jaren een prominentere  
rol aan te nemen bij het, door middel van sport, oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
 

Mixed Hockey Club Purmerend 
 De hockeyvereniging MHCP heeft aan het clubgebouw een prachtige aanbouw gerealiseerd  
 met twee nieuwe kleedkamers, opbergruimte en vergroting van het dakterras. 
 Deze uitbreiding en upgrade was hard nodig. Het ledenbestand is in de loop der jaren 
 behoorlijk toegenomen, maar de voorzieningen zijn niet meegegroeid met het ledenaantal 
 en voldeden niet meer aan de huidige standaard. 
 

Ook is de kantine verbouwd en uitgebreid onder handen genomen. Samen met een aantal  
vrijwilligers is er veel werk verzet, er is geklust en geschilderd en het resultaat mag er zijn. 

 Met deze nieuwe ‘look’ kan weer vol optimisme naar de toekomst worden gekeken. 
 

Om de benodigde aanpassingen en moderniseringen te 
kunnen realiseren heeft de vereniging alle zeilen moeten 
bijzetten. Naast de onontbeerlijke subsidies heeft zij haar 
financiële reserves behoorlijk moeten aanspreken maar  
het resultaat is het zeker waard. 

 

Het opknappen van de sterk gedateerde oude kleedkamers 
blijft nog een uitdaging. Als Sportraad dringen wij er bij de 
politiek al langer op aan om deze projecten als ‘nieuwbouw’ te zien.  
Bij nieuwbouw van een sportaccommodatie is vastgelegd dat de gemeente de investering van  
de kleedkamers voor haar rekening neemt, maar na technische afschrijving (nog) niet. 

 

Wat de maatschappelijke waarde betreft geeft MHCP invulling aan opvoeding en ontwikkeling 
van jongeren, het bevorderen van beweging en gezonde leefstijlen.  

De activiteiten zorgen bovendien voor sterke verbindingen tussen sport, onderwijs en welzijn. 
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 H20 Esports Campus 
Op vrijdag 9 oktober was het eindelijk zover: de officiële opening van het Rabo Esports Stadium 
en de H20 Esports Campus Amsterdam. NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen en voormalige 
esporter en auteur Koen Schobbers kregen de eer om de dag officieel in te luiden.  
 

Onder andere Prins Constantijn van Oranje Nassau, Fortnite supertalent Milan en Nederlands 
kampioen Zwift Mick Kemper kleurden het programma in. De gasten werden allemaal over de 
campus rondgeleid. 
 

In plaats van een eenmalige, grote opening, 
werden de gasten in zeven tijdsloten 
verdeeld. Maximaal 30 gasten per tijdslot 
kregen daarom hetzelfde programma 
voorgeschoteld met in elk programma  
1 uniek hoogtepunt.  
 

Na de openingen was er een live uitzending 
waarin de beste momenten van de opening 
herhaald werden. Een volwaardig hybride 
event, online door duizenden bekeken en 
een fysiek event met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM. 

 

Om 20.00 uur ‘s avonds was het tijd voor de afsluiter, namelijk 
een live uitzending op het Twitch-kanaal van H20. Daar sloot 
Prins Constantijn aan, die in gesprek ging met de H20 founders 
Matthijs Vink, Dirk Tuip en Koen Schobbers. 
 

Zij gingen in op vragen als, wat betekent de H20 Campus  
voor Nederland? En hoe trekken we internationale partijen 
aan om gebruik te maken van het Rabo Esports Stadium? 
 

Inmiddels zijn met betrekking tot de sport en het onderwijs  
al verschillende projecten in ontwikkeling. Een aantal 
sportverenigingen zijn met H20 in gesprek over interessante     

                                                           mogelijkheden die H20 voor hun sport kan bieden. 
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Naar buiten gerichte reclame 
Met betrekking tot het toestaan van naar buiten gerichte reclame bij buitensportverenigingen  
heeft de gemeente een besluit genomen. Dit geeft de verenigingen nu de mogelijkheid om extra 
inkomsten te generen. 

 

Sportakkoord Purmerend Beemster 
De totstandkoming van het lokale Sportakkoord is een landelijk initiatief met als doel de lokale 
samenwerking te bevorderen en gezamenlijke ambities te formuleren. Voor de uitvoering van 
het lokaal Sportakkoord stelt het ministerie drie jaar uitvoeringsbudgetten beschikbaar.  

 Voor Purmerend totaal € 200.000,- en voor Beemster totaal € 40.000,- . 
Deze bedragen dienen te worden besteed aan de uitvoeringsacties die samen met de betrokken 
partijen in het lokale akkoord worden opgenomen. In het Sportakkoord wordt vastgelegd waar 
dit geld aan wordt besteed. 
 

Voor de uitvoering is een kerngroep samengesteld uit afgevaardigden van Spurd, Sportraad, 
onderwijs, Clup Welzijn, H20, onderwijs/sport Beemster en gemeenten Purmerend en Beemster. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                     Ondertekening intentieverklaring 18 juni 2020 
 

De verenigingen is gevraagd of ze de pijlers van het Sportakkoord op mate van belangrijkheid 
konden zetten. Dit kwam er als volgt uit te zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De ambities die in het Sportakkoord zijn opgenomen worden door de kerngroep dit jaar verder 
uitgewerkt in concrete plannen. 

 

Sportvisie Purmerend Beemster 
Door de gemeenten Purmerend en Beemster is een nieuwe visie op sport en bewegen 
opgesteld. De afgelopen jaren is de wereld enorm veranderd. Ook op het gebied van sport en 
bewegen. Dit vraagt om een herijking van de sportvisie; een verdieping en verbreding van het 
eerder vastgestelde Sportakkoord. Binnen de visie wordt daarom uitgebreider ingegaan op wat 
we zien aan veranderingen en welke gevolgen dit heeft op de wereld van het sporten.  
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Een aantal onderdelen die niet in het Sportakkoord zijn opgenomen, maar wel van belang zijn 
betreft bijvoorbeeld de verduurzaming van sportaccommodaties en topsport. 
Zo wordt sport en bewegen bekeken in het licht van deze tijd. De ambitie voor de komende jaren 
is om steeds vaker te kijken waar sport en bewegen als middel kunnen worden ingezet om iets 
te bereiken, ondersteunend aan de maatschappelijke thema’s. Tegelijkertijd dient sport als doel 
ook de ruimte te worden gegeven.  
 

De komende jaren wordt hier werk van gemaakt  langs zes pijlers: 
1.  Inclusief sporten 
2.  Duurzame sportinfrastructuur 
3.  Vitale sport- en beweegaanbieders 
4.  Positieve sportcultuur 
5.  Vaardig in bewegen 
6.  Topsport die inspireert 
 

Per pijler is beschreven wat we zien, waar we nu staan, waar we naartoe willen en wat hiervoor 
nodig is. 
 

Sporthal de Karekiet 
Het afgelopen jaar is door de gemeente 
gewerkt aan een plan voor de toekomst 
van het Karekietpark. Belangrijk onderdeel 
van de herinrichting is vervanging van de 
huidige sporthal. 
 

In december zijn drie verschillende 
manieren gepresenteerd om het 
Karekietpark te verbeteren. In maart 2021 
zijn de varianten voorgelegd aan de 
commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer                         Plangebied Karekietpark 
van de gemeenteraad.  

 

De meeste partijen willen dat de gemeente de uitgebreide of de meest uitgebreide variant 
verder uitwerkt. Er is weinig enthousiasme voor het verplaatsen van het winkelcentrum naar  
de oostzijde. De belangrijkste reden is dat de wijkbewoners vinden dat het winkelcentrum goed 
bereikbaar moet blijven voor met name ouderen in de buurt. 
 

Het conceptplan wordt verder uitgewerkt. Gekeken wordt daarbij vooral naar het oostelijk deel 
van het Karekietpark. Want daar komen de nieuwe school en sporthal. De nieuwbouw daarvan 
heeft haast. Gezien de groei van Purmerend naar 100.000 inwoners, de huidige behoefte aan 
sportzaalruimte bij het onderwijs en de sportaanbieders in zowel Purmerend als Beemster, 
adviseren wij vooralsnog 2 sporthallen. Verder denken wij aan een grote opdeelbare zaalruimte 
(b.v. ‘Sport Sociëteit Purmerend’) waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden zoals b.v. 
denksporten. Ook kan wellicht het bestaande biljartcentrum hierin worden ondergebracht.  
Niet de stichtingskosten dienen als uitgangspunt maar de exploitatie dient dekkend te zijn.  
Wij pleiten daarom ook hier voor een concept van overdag onderwijs en ‘s avonds en het 
weekeinde de sportverenigingen. De bedoeling is dat in september dit jaar de gebiedsvisie voor 
het Karekietpark, samen met de uitwerking van het oostelijk deel, aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd. 
 

Fusie Purmerend en Beemster, herindelingsverkiezingen 
De gemeenten Beemster en Purmerend gaan per 1 januari 2022 
bestuurlijk fuseren. De herindelingsverkiezingen staan gepland 
voor november 2021. Zoals gebruikelijk buigen de fracties van de 
politieke partijen zich al in een vroeg stadium over de inhoud van 
het op te stellen verkiezingsprogramma.  
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Begin dit jaar zijn door de Sportraad een aantal adviezen en aandachtspunten geformuleerd  
met betrekking tot de sport in Purmerend en Beemster. Deze hebben wij aan de fracties in 
Purmerend en Beemster aangeboden om zo mogelijk op te nemen in de te formuleren 
sportparagraaf van hun verkiezingsprogramma. 
 

De Sportraad adviseert een structurele en integrale samenwerking tussen de verschillende 
branches, om zodoende vanuit verschillende beleidsterreinen (sport en welzijn, zorg, onderwijs, 
ruimte, economie, enzovoorts) een vitale en veerkrachtige samenleving te realiseren. 
 

Belangrijk is extra in te zetten op groepen met een grote beweegachterstand en extra aandacht 
te geven aan kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en inwoners met een lage sociaal-
economische status. Van (gezonde) volwassenen kan 
worden verwacht dat zij het sportaanbod zelf opzoeken 
(en idem van sportaanbieders dat zij deze doelgroep 
weten te vinden). 
 

Wij hopen dat de adviezen en aandachtspunten een 
structurele bijdrage leveren aan een stevige basis voor 
sport in Purmerend en Beemster. 
 

De 17 verschillende aandachtspunten zijn onderverdeeld 
in de volgende onderwerpen:  
1. Sport en participatie 
2. Accommodatiebeleid 
3. Jeugd en onderwijs 
4. Talentontwikkeling en evenementen 
5. Fysieke omgeving 

 

 Drive-thru bij Rabobank voor ondersteuning clubs 
Naast doorlopende verenigingsondersteuning en sponsoring via ‘Rabo ClubSupport’ stelde begin 
april 2020 het Rabo Waterland Coöperatiefonds extra gelden beschikbaar om de gevolgen van 
het coronavirus te verzachten. Het aantal aanvragen en het beschikbare budget van € 50.000,-, 
dwong de beoordelingscommissie tot een zorgvuldig oordeel en een eerlijke weging van ieder 
verzoek. 

Op woensdag 27 mei konden de bestuurders 
van de clubs met hun auto (of fiets) via een 
drive-thru een cheque ophalen.  
 

Directeur Eric Zwart vertelde te hopen dat ze 
allemaal deze corona tijd overleven en de 
draad snel weer kunnen oppakken, want 
verenigingen en stichtingen zijn het cement 
van onze samenleving. 
 
 

2.2  Sporten met een beperking 
  

 Toegankelijkheid sportaccommodaties 
In 2020 is het onderwerp ‘toegankelijkheid Purmerend’ in de gemeenteraad als bespreekstuk 
aan de orde geweest.  De raad is het er mee eens dat er voor onze gemeenschap een visie en 
beleid ontwikkeld moet worden voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor iedereen. 
De gemeente werkt de verschillende scenario’s voor het toegankelijkheidsbeleid verder uit. 
Na de fusie stelt de nieuwe gemeenteraad vervolgens het toegankelijkheidsbeleid vast. 
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Niet alle sportaccommodaties zijn nog toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. 
Hierbij gaat het niet alleen over de voorzieningen voor de toeschouwers maar ook voor het 
kunnen deelnemen aan de sport. Bij buitensportaccommodaties ontbreekt het veelal aan een 
traplift en invalidentoilet.  

 

Voor de sportsector is een werkgroep gestart met het inventariseren van de knelpunten. 
Hiervoor is een vragenlijst naar de sportverenigingen gestuurd en zijn inmiddels een groot  
aantal verenigingen in Purmerend en Beemster bezocht. De uitkomsten van dit onderzoek  
zullen bij het nieuw te vormen college op de agenda worden gezet. 

 

Swim to Fight Cancer 
De eerste editie van Swim to Fight Cancer Purmerend-
Beemster was dit jaar vanwege het coronavirus niet 
mogelijk. Om toch de aandacht te vestigen op dit 
waardevolle en prachtige evenement zwom burgemeester 
Don Bijl zaterdagochtend 4 juli een korte afstand in het 
Noordhollands kanaal. Bestuurslid Manja van der Weit  
van stichting Swim to Fight Cancer Purmerend-Beemster 
en de directeur van Spurd, Jancor de Boer, vergezelden 
hem. Het druilerige weer maakten deze kanjers niets uit  
“want nat worden we toch wel”. 
Burgemeester Karen Heerschop van Beemster gaf het 
startsein op de kade bij parkeergarage Claxonate.  
 

Als alternatief voor het niet door kunnen gaan van het 
zwemfestijn is Walk to Fight Cancer Purmerend-Beemster 
georganiseerd. De bijna honderd wandelaars hebben 
samen met de sponsors de indrukwekkende opbrengst 
van bijna € 40.000 bij elkaar gelopen. 
Een geweldige prestatie voor een geweldig doel. 

 

2.3  Algemene Ledenvergadering van de Sportraad 
Vanwege de coronacrisis was er ook voor de Sportraad geen mogelijkheid om de ALV te houden 
zoals te doen gebruikelijk. Om het verenigingsjaar 2019 toch af te sluiten heeft het bestuur om 
praktische redenen gekozen voor stemming via digitale/schriftelijke communicatie. 
 

De vergadering is gehouden op 30 oktober 2020. De toegezonden agenda was ingericht om te 
stemmen op de verschillende beslispunten. Daarnaast kon men over wel of niet geagendeerde 
onderwerpen vragen stellen en/of opmerkingen maken. 

 

 De belangrijkste genomen besluiten zijn met grote meerderheid van stemmen aangenomen t.w. 
1. Gekozen manier van vergaderen. 
2. Notulen ALV van 3 juni 2019 zijn vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2019-2020 en Financieel verslag boekjaar 2019 zijn goedgekeurd. 
4. Begrotingen 2020/21 worden aangepast i.v.m. het geen doorgang vinden van de 

nieuwjaarsreceptie 2020 en het vervallen van de SportAward 2020. 
5. De vergadering heeft voorstel kascontrolecommissie bekrachtigd, decharge te verlenen  

aan het bestuur voor het financiële beleid over het boekjaar 2019. 
6. Voorstel aanpassing hoogte contributie 2020. 
7. De vergadering ging unaniem akkoord met de herbenoeming van voorzitter René Voorwerk. 

      Tevens ging de vergadering akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden  
       Marijke Arts-Thijssen en Erica Helder. 
 

De Sportraad is voornemens de ALV 2021 te houden na de zomerperiode. Het laat zich aanzien 
dat de situatie dan zodanig is verbeterd dat een ‘normale’ vergadering weer mogelijk is. 
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