
Nieuwsbrief 1 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Sporttafel Voorschoten. We proberen iedereen die 
betrokken is bij sport- en beweegorganisaties in Voorschoten op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen in ons dorp. 
 
Bijeenkomsten 
 
Het eerste Voorschotense lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen vond 
plaats op 7 februari bij BSO Partou locatie MHC Forescate. Alle politieke fracties werden 
tijdens dit debat vertegenwoordigd door hun voorzitters of een gespecialiseerde 
afgevaardigde. Tijdens het debat werd de grote waarde van sport en bewegen onderstreept, 
alsmede het belang van goed functionerende accommodaties en de rol die de gemeente 
daarin heeft. Ook is de noodzaak voor een breed gedragen sport- en beweegvisie aan de 
orde gekomen. Uit het debat volgde dan ook de uitnodiging aan de Sporttafel Voorschoten 
om daarvoor de eerste aanzet te maken. Deze is met vele handen aangepakt (zie onder). 
 
Dinsdag 19 april is er om 19.00 uur in het clubhuis van Quick in Den Haag een bijeenkomst 
over het thema Samenwerking. De bijeenkomst er voor bestuurders en commissieleden en 
partners van sportverenigingen in de regio Den Haag. We zullen daar zelf ook vertellen over 
de totstandkoming van onze eigen Sporttafel. De bijeenkomst is een goede gelegenheid om 
over de voordelen van samenwerking te leren en daar met andere clubs over in gesprek te 
gaan.  
Aanmelden kan via: https://www.desporttafel.nl/sporttafel-bijeenkomst-19-april/ 
 
Vergaderingen en overleg 
 
Afgelopen maandag 21 maart zijn vertegenwoordigers van vrijwel alle  sport- en 
beweegorganisaties bijeengekomen om te werken aan een sport- en beweegvisie voor de 
gemeente Voorschoten. De eerste contouren zijn daarbij op papier gezet. Deze zal met de 
gemeente als belangrijke partner worden besproken. Tevens was er een korte update over 
het reilen en zeilen bij de aanwezige organisaties. Gastheer-/vrouw was Slank&Kwiek. Het 
volgende overleg is op 9 mei.   
 
Organisatie 
 
Aan de formele kant zijn de eerste stappen gezet om van de Sporttafel Voorschoten een 
vereniging te maken met rechtspersoonlijkheid. Boom Notariaat verzorgt de statuten in een 
oprichtingsakte. Het eerste (uiteraard voorlopige) bestuur zal bestaan uit Lex Eggink van TV 
Forescate (voorzitter), Pieter van Dijken van Voorschoten ’97 (secretaris) en Martijn 
Schoonhoven van MHC Forescate (penningmeester). Lex, Pieter en Martijn beschouwen zich 
als de initiatiefnemers, zodra de oprichting een feit gaan we verder met bemensing van het 
bestuur vanuit de Voorschotense sportgemeenschap.  
 
In het kader van een goed stakeholder management en contact met gemeente hebben we 
een brief gestuurd aan de informateur die de coalitievorming begeleid. Uitgangspunt is om 
sport een belangrijkere rol in de gemeente te geven en in het coalitieakkoord op te laten 

about:blank


nemen. Uit studies blijkt onder andere dat de investering van iedere euro in sport een 
maatschappelijke waarde creëert van 2,51 euro. Omdat de bijdrage aan Voorschotense 
sport- en beweegaanbieders zich royaal onder het landelijk gemiddelde bevindt, is het van 
wezenlijk belang om daar meer aandacht af te dwingen.    
 
Communicatie 
 
De eerste stappen zijn gezet om aan doorlopende communicatie te werken. Een website en 
beschikbaarheid van e-mail is daarvoor noodzakelijk. Vanuit het Sportakkoord budget zijn er 
middelen ter beschikking gesteld om ook de digitale infrastructuur van de Sporttafel 
mogelijk te maken. Grape.Fish uit Voorschoten is aangetrokken om deze tot stand te laten 
komen. Er is al een domeinnaam vastgelegd: sporttafelvoorschotel.nl. Het 
info@sporttafelvoorschoten.nl adres is al actief en wordt goed gebruikt. Een aantrekkelijke 
vorming en logo is in ontwikkeling. We verwachten nog voor de zomer een werkende 
website te hebben. 
 
De oprichting van de Sporttafel Voorschoten is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Naast het 
persbericht en nieuwsberichten in lokale media en de Sporttafel Den Haag is er een 
interview geweest met Lex Eggink en Pieter van Dijken bij radio Sleutelstad. Het interview is 
terug te luisteren via de volgende link: https://sleutelstad.nl/2022/03/07/twaalf-
verenigingen-vormen-samen-sporttafel-voorschoten/ 
 
Het (voorlopige) bestuur van de Sporttafel Voorschoten 
 
Lex Eggink, Pieter van Dijken, Martijn Schoonhoven 
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