
 

 

Leiderdorp 4 april 2016 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp. 

 

Zeer geachte gemeenteraadsleden, 

 

Ik wend mij tot u als voorzitter van de Stichting Sportpromotie Leiderdorp 

(SSPL). Het voornaamste doel is de in Leiderdorp beoefende sporten 

onder de aandacht te brengen en daardoor de sportbeoefening te 

bevorderen. 

Dat is een bijzonder breed begrip en misschien is het verstandig aan te 

geven welke sport- dan wel aan sport gerelateerde evenementen dat 

betreft. Leiderdorp kent ongeveer 29 sportverenigingen! Al deze 

verenigingen zijn of worden binnenkort door het bestuur van de SSPL 

benaderd. Gekeken wordt of er vormen van samenwerking kunnen 

worden bedacht, of verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning op 

welk terrein dan ook.  

Algemeen bekend is de organisatie van het tweemaandelijkse sportcafé. 

Een evenement waar de sportverenigingen van Leiderdorp bijeenkomen 



met afgevaardigden uit de politiek, sponsoren, besturen van aan de 

SSPL gerelateerde stichtingen uit de omliggende gemeenten. Eéns per 

jaar wordt de zilveren promo uitgereikt aan een inwoner van Leiderdorp 

die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport in 

Leiderdorp. In 2016 is dat Sportcafé door u gefaciliteerd. Zeker zo 

bekend is de organisatie van het Sportgala. In 2015 heeft de SSPL dat 

gala voor het eerst georganiseerd in sporthal De Does, nadat jarenlang 

de aula van Visser het Hooft was gebruikt. De overweldigende 

belangstelling en de lovende woorden( niet in de laatste plaats door de in 

groten getale aanwezigheid van afgevaardigden uit het College van 

B&W en Uw Gemeenteraad) heeft de organisatie buitengewoon goed 

gedaan en motiveert haar om hiermee door te gaan. Koppen uit de 

plaatselijke en regionale dag en weekbladen gaven aan ”enthousiasme 

over nieuwe locatie Sportgala”, “indrukwekkend Sportgala bij 

Sportverkiezingen 2015". 

Naast deze grote en bekende evenementen, verleent de SSPL ook haar 

medewerking aan en zit in de organisatie van de MidZomerLoop van 

Leiderdorp en ondersteunt de Marathon van Leiden. Er wordt dit jaar 

ondersteuning geboden aan de organisatie van de Koningsspelen in 

Leiderdorp. Daarnaast verleent de SSPL hulp bij de Joop Zoetemelk 

Classic, waar onder andere zéér veel Leiderdorpers mee doen. Tijdens 

de komende Vierdaagse zal in overleg met Velocitas bekeken worden of 

er een mogelijkheid valt te creëren om van te voren al deelnemers te 

laten inschrijven voor deelname aan de Midzomerloop. 

SSPL is een stichting en heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. Deze verrichten op basis van 

volstrekte vrijwilligheid de werkzaamheden die nodig zijn om al deze 

evenementen te doen slagen. Daarnaast is er een beperkte groep 



vrijwilligers die op projectbasis door het Bestuur wordt gevraagd mee te 

helpen evenementen te bemannen/bevrouwen. 

Omdat de SSPL een stichtingsvorm kent, heeft zij geen vaste inkomsten 

en is zij voor haar financiële huishouding afhankelijk van “acties, 

subsidies en donaties” (zie artikel 3 lid 3 Statuten).De SSPL is bijzonder 

trots op het feit dat zij enkele bedrijven die gevestigd zijn binnen 

Leiderdorp, bereid hebben gevonden de SSPL jaarlijks te steunen. Naast 

deze sponsorinkomsten kent de SSPL zogenaamde “Vrienden van de 

SSPL” die met een jaarlijkse bijdrage de stichting ondersteunen. 

Tot 2015 verleende ook de Gemeente Leiderdorp in de vorm van een 

subsidie van € 1.499,00 een bijdrage aan het voortbestaan van de 

SSPL. In het Concept SubsidieProgramma 2014, hetgeen in oktober 

2013 is gepresenteerd werd aangegeven dat de Gemeente dit bedrag in 

2 jaar zou afbouwen naar nul. Als reden daarvoor werd aangegeven dat 

– en ik citeer: – “Meer dan voorheen moet de relatie worden gelegd 

tussen gemeentelijke doelstellingen en de activiteiten (prestaties)die de 

gesubsidieerde instellingen leveren. Stichting Sportpromotie streeft de 

doelstelling om (meer) mensen (meer) te laten sporten en bewegen niet 

na. De Stichting richt zich hier niet op (zie statuten Stichting). Om die 

reden wordt de subsidie per november 2015 gehalveerd en per 2016 

beëindigd (2015 € 750,00 en 2016 € 0,00).” (einde citaat). 

Het Bestuur van de SSPL betreurt deze stellingname. Het is juist wat de 

Gemeente weergeeft in haar Concept SubsidieProgramma 2014 dat 

(citaat) “de SSPL zich ten doel stelt de Leiderdorpse Sportverenigingen 

onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven en de Leiderdorpse 

Gemeenschap” (einde citaat). De doelstelling is echter uitgebreider, zie 

de eerste alinea: “…. en daardoor de sportbeoefening te bevorderen.” 

 



Het is jammer dat de Gemeente vervolgens aan diegenen die over het 

Concept SubsidieProgramma hebben moeten beslissen, niet heeft 

voorgelegd op welke wijze de Stichting haar doelstelling wenst te 

bereiken. Immers, de statuten zeggen, nota bene in hetzelfde artikel 2 

van de Statuten, dat de verwezenlijking van die doelstelling geschiedt 

door: 

A het organiseren van sportverkiezingen 

B het houden van sportbijeenkomsten 

C het organiseren van bijzondere incidentele sportevenementen 

D het organiseren van “de Nacht van Leiderdorp”. (deze activiteit wordt 

niet meer onder auspiciën van de SSPL georganiseerd) 

E het betrekken van maatschappelijke en culturele instellingen bij de 

sport 

F het geven van advies aan de plaatselijke sportverenigingen 

G het in contact brengen van de sportverenigingen met het bedrijfsleven 

en de politiek 

 

De SSPL voldoet aan de verwezenlijking van de meeste hiervoor 

aangegeven doelstellingen. De SSPL vervult een belangrijke plek binnen 

de grenzen van sportend Leiderdorp. Ik ben dan ook van mening dat 

Leiderdorp niet zonder een SSPL kan. Gezien de grote belangstelling 

van verenigingen, bedrijfsleven én de politiek, kan het toch niet zijn dat 

door de intrekking van een gemeentelijke subsidie van ongeveer  

€ 1.400,00 het voortbestaan van de SSPL op de tocht komt te staan. 

Natuurlijk realiseer ik mij dat er meerdere bedrijven sponsor zouden 

kunnen worden van de SSPL, maar algemeen bekend is dat het 

bedrijfsleven al zo enorm vaak door allerlei maatschappelijke 

organisaties, (sport)verenigingen en wat dies meer zij, worden gevraagd 

om hen financieel te ondersteunen. En ondanks de economische 



malaise – gelukkig trekt de economie weer wat aan – zijn die bedrijven 

bereid om een financiële bijdrage te leveren aan de sport in de breedste 

zin van het woord in Leiderdorp. Ik ben van mening dat de Gemeente 

daar niet de ogen voor mag sluiten en dat zij daarin dient te participeren. 

 

Ik doe dan ook namens de SSPL en daarmee alle organisaties waarmee 

en waarvoor zij samenwerkt en beroep op U om de subsidie aan de 

SSPL vanaf 2016 opnieuw beschikbaar te stellen. 

 

Met vriendelijke, sportieve groet, 

 

Thomas Stolker 

Voorzitter SSPL. 

  

 

 

 


