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Rob de Jong draagt stokje als voorzitter over 

Beste sportbestuurders en andere lezers, 

U hee3 wellicht al vernomen dat ik per 11 januari jl. het 
voorzi=erschap van de Sportraad Noordwijk heb beëindigd en heb 
overgedragen aan Klaas van Duin.   

Ik ben bijna 9 jaar lid geweest van de Sportraad Noorwijk waarvan 8 
jaar als voorzi=er. Enige Hjd geleden heb ik aangegeven het stokje te 
willen overdragen aan een opvolger en met de benoeming van Klaas 
van Duin (die zich aan u voorstelt in deze nieuwsbrief)  is de Sport-
raad erin geslaagd een voorzi=er te benoemen die kan rekenen op 
het volledige vertrouwen van de Sportraad Noordwijk en van 
ondergetekende. In het afgelopen decennium hee3 de sport veel 
posiHeve aandacht gekregen, wat hee3 geleid tot mooie iniHaHeven 
en vooral veel goede resultaten zowel le=erlijk als figuurlijk.  

De Sportraad Noordwijk hee3 daarbij alHjd de belangen van de sport 
en de sportverenigingen zo goed mogelijk beharHgd en zal dat onder 
leiding van Klaas van Duin ook in de toekomst blijven doen.  
Met veel plezier kijk ik terug! Dank aan iedereen waarmee ik de 
afgelopen jaren heb samengewerkt en ook dank voor het gestelde 
vertrouwen. 
De Sportraad staat na de fusie van de gemeenten Noordwijk en 
Noordwijkerhout goed op de kaart en zich kan richten op de 
toekomst. Een toekomst met veel nieuwe uitdagingen ook op 
sportgebied. Voor mij een goed moment om het voorzi=erschap over 
te dragen. 

Ik wens iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de sport 
in de gemeente Noordwijk 
alle goeds toe voor de 
nabije toekomst. Ik blijf 
jullie, de verenigingen en 
de Sportraad Noordwijk 
volgen.  

Rob de Jong. 
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Jaarbijeenkomst Sportraad 2021 

Onlangs hebben wij een mini-enquete 
onder de verenigingen gehouden en 
daaruit blijkt dat bijna 3 kwart van de 
respondenten de voorkeur geeft aan 
een fysieke meeting boven een online 
meeting zodra dat weer mogelijk is. 
Wij zullen u dan ook uitnodigen voor 
een bijeenkomst zodra de RIVM 
richtlijnen dat weer toestaan. De 
verenigingen die hebben aangeven 
graag persoonlijk contact met de 
Sportraad te willen hebben, worden 
de komende periode benaderd door 
de sportambassadeurs. 

Jaarlijkse bijdrage 

Veel verenigingen ervaren negatieve 
gevolgen van de uitbraak van het 
Coronavirus en de maatregelen. En 
iedereen mist de onderlinge 
gezelligheid in de kantine en bij 
trainingen, wedstrijden, toernooien en 
andere evenementen enorm. 
Verenigingen krijgen te maken met 
terugloop van het aantal leden, 
sponsoren en ervaren het gemis van 
barinkomsten. De Sportraad heeft 
daarom besloten om als kleine pleister 
op de wond voor het jaar 2021 geen 
jaarlijkse bijdrage te vragen aan de 
verenigingen. 

Noordwijkactief ! 

'Noordwijk Actief' is hét sport, beweeg 
en culturele platform van de 
gemeente Noordwijk. Het sport- en 
culturele aanbod voor jong en oud 
wordt overzichtelijk weergegeven op 
deze site. Iedere sportvereniging kan 
zich registeren als aanbieder en hun 
aanbod aan sport plaatsen op de 
website www.noordwijkactief.nl
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AANGENAAM! 

Graag had ik op een gezamenlijke 
bijeenkomst (opnieuw) kennisgemaakt met 
iedereen die sport & bewegen in Noordwijk 
een warm hart toedraagt… maar de 
omstandigheden maken het noodzakelijk 
mijzelf langs deze weg te introduceren. 
Recentelijk heb ik Rob de Jong opgevolgd in 
de rol van voorzi=er van de Sportraad 
Noordwijk en ik wil graag beginnen Rob te 
bedanken voor zijn inspanningen de 
afgelopen 8 jaar. Een periode waarin veel is 
gebeurd, niet in de laatste plaats de fusie van 
onze dorpen en de bijbehorende sportraden: 
dank! 

Iets meer over mijzelf: ik ben Klaas van Duin, 
net 55 geworden en acHef in meerdere 
sporten. Mijn grote passie is catamaranzeilen, 
zowel acHef zelf en als instructeur en trainer 
bij de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN). 
Daarnaast golf ik (meestal op Tespelduyn), 
loop ik regelmaHg een rondje door onze 
duinen en dennen en, zodra de lockdown het 
weer toestaat, werk ik aan mijn fysieke 
condiHe bij Azzurro. Rond de eeuwwisseling 
heb ik al een Hjdje in de Sportraad Noordwijk 
gezeten als vertegenwoordiger van de 
strandsportverenigingen en (achter de 
schermen) meegewerkt aan de 
Sportverkiezingen. Na een periode als 
voorzi=er van de ZVN ben ik ook nog 
voorzi=er van de Nederlandse Hobie Cat 
klasse-organisaHe waarmee we in 2017 een 
gecombineerd Europees en Wereld-
kampioenschap naar Noordwijk hebben 
gehaald.  

Of ik iets met sport en bewegen heb? Ik vind 
zelf van wel. 

De kernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk 
aan zee hebben geruime Hjd meegeli3 op de 
inspanningen van voormalige wethouder Van 
Duin (nee, geen familie) op het gebied van 
sport. Hij zag de maatschappelijke 
meerwaarde van sport en bewegen en wist 
daar een prijskaartje (in termen van 
opbrengsten) aan te hangen. In de nieuwe 
poliHeke constellaHe is de 

vanzelfsprekendheid waarmee het college, de 
raad en poliHeke parHjen de sport 
benaderen, helaas wat minder geworden (in 
mijn beleving). Daarbij komt een andere 
(ambtelijke) organisaHe van de sport en het 
accommodaHebeleid; zaken die de aandacht 
van de Sportraad vragen.  

De recente, betreurenswaardige 
ontwikkelingen met De Schel3 zorgen voor 
een hoge mate van urgenHe, ook van onze 
kant. Mijn handen jeuken derhalve om met 
een gemoHveerd team vrijwilligers acHef aan 
de slag te gaan om de belangen van sport en 
bewegen te dienen.  

Ik nodig iedereen graag uit om acHef contact 
te houden met de leden van de Sportraad, de 
ambassadeurs in het bijzonder. Van onze kant 
zullen wij ook dat contact met u zoeken. 
Laten we samen niet wachten tot zich een 
concrete aanleiding voordoet, maar elkaar 
doorlopend informeren over actuele 
ontwikkelingen. Ik geloof in en hecht waarde 
aan samenwerking, open communicaHe en 
ambiHe; en ik kijk ernaar uit om elkaar weer 
“in het echt” te ontmoeten! Wat mij betre3: 
tot snel.
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