STICHTING DE SPORTWERELD
JAARVERSLAG 2009

1. Voorwoord
2009 was voor stichting De Sportwereld een tussen-Olympisch jaar. Een jaar met een
aantal activiteiten, een restyling van de website, maar ook met een aantal transfers. Begin
van het jaar nam Max Dohle daadwerkelijk de eindredactie van het magazine De
Sportwereld over van Daniël Rewijk. Max zorgde het afgelopen jaar voor een paar
inhoudelijk sterke nummers van De Sportwereld. Voorts traden Remco van Dam (lid) en
Edwin Luttik (penningmeester) toe tot het bestuur. In 2010 zal Jan van der Putten het
bestuur verlaten en het penningmeesterschap zal hij overdragen aan Edwin Luttik. Ikzelf
zal na een voorzitterschap van tien jaar de voorzittershamer met genoegen en vertrouwen
overdragen aan Pieter Breuker. Met veel plezier en met tevredenheid over datgene dat we
als kleine stichting bereikt hebben, kijk ik terug op zeker twaalf jaar
bestuurslidmaatschap. Graag blijf ik op andere wijze betrokken bij het behoud van het
sportief erfgoed van Nederland.
Sjoerd van Tiel

2. Zakelijke gegevens
Stichting de Sportwereld (opgericht 22 juni 1995)
Postbus 11781, 1001 GT Amsterdam
Telefoon: - voorzitter: 058-216830
- secretaris: 020-6221937
- penningmeester: 06-52668412
- projectcoördinator: 020-6928903
Email: info@desportwereld.nl
Website: www.desportwereld.nl
Bankrelatie: RABObank Uitgeest 15.21.09.609
Kamer van Koophandel Amsterdam: 41215142
Stichting de Sportwereld hoeft dit jaar geen vermeldingen te doen, voortvloeiende uit de
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens.

3. Bestuur
Het Bestuur van Stichting de Sportwereld bestond per 1 januari 2009 uit:
Voorzitter: Sjoerd van Tiel
Secretaris: Nico van Horn
Penningmeester: Jan van der Putten
Lid: Pieter Breuker
Lid: vacature
In het najaar werden Remco van Dam en Edwin Luttik benaderd om toe te treden tot het
bestuur. Deze officiële wijzigingen zijn per 1 april van 2010 ingegaan. Voorts kondigde
in het najaar onze voorzitter, Sjoerd van Tiel, aan zijn functie na tien jaar te willen
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opgeven. Gelukkig was Pieter Breuker bereid die functie op zich te nemen. Tevens trad
penningmeester Jan van der Putten af.
Per 1 april 2010 bestond het Bestuur uit:
Voorzitter: Pieter Breuker
Secretaris: Nico van Horn
Penningmeester: Edwin Luttik
Lid: Remco van Dam
Het Bestuur vergaderde in februari, mei, september en november, en had daarnaast
contact via telefoon, email en bij andere gebeurtenissen.
Projectcoördinator: Wilfred van Buuren
Projectmedewerker: Peter Los
Webmaster: Gerard van den Houten
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4. Financiën
Jaarrekening Stichting de Sportwereld 2009

Balans per 31 –12-2009
Debet

Credit

Lopende rekening (rabobank)
1185
Spaarrekening (rabobank)
142
Automatisering
204
Nog te ontvangen contributie
2000

Eigen vermogen
2654
Resultaat (positief)
877

Totaal
3531

Totaal
3531

Resultatenrekening per 31 –12-2009
Kosten

Opbrengsten

Kosten nieuwsbrief (3 keer verschenen)
2076
Overige kosten
906
Resultaat 2009 (positief)
877
Totaal
3859

Opbrengsten nieuwsbrief
2297
Diverse
opbrengsten
1562

Totaal
3859

In 2009 is het magazine van stichting de Sportwereld drie keer verschenen. De kosten
van deze magazines en de overige kosten (apparaatskosten + secretariaatskosten voor 2
jaar) bedragen bijna 3.000 euro. De opbrengsten zijn ruim 3.857 euro en bestaan voor
1.450 euro uit royalties (voor het boek Olympisch Goud) en voor 2.300 euro uit
opbrengsten van de nieuwsbrief. In de loop van 2010 zal er nog 2.000 euro ontvangen
moeten worden aan contributie conform opgave van de ledenadministratie.
Het resultaat is positief en bedraagt ruim 800 euro. Het eigen vermogen neemt in 2009
met dit bedrag toe.
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5. Contacten
Stichting de Sportwereld heeft in 2009 ondermeer met de volgende organisaties contacten
onderhouden. Opgenomen zijn alleen instellingen waarmee vaker dan eenmalig contact is
geweest. Privé-personen zijn niet opgenomen.
Nederlands Handbal Verbond, Oosterbeek
KNRZV Hollandia, Alphen aan den Rijn
Indische School, Stichting Tong Tong, Den Haag.
Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord, Leiden
Meulenhoff uitgeverij, Amsterdam
NOC*NSF
Regionaal Archief Leiden
Sportservice Noord-Holland, Haarlem
Universitaire Sportraad, Leiden
Veldhoven Design, Rotterdam
Verzetsmuseum, Amsterdam.
Zeeuws Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, Middelburg

6. Speciale projecten en medewerking
- Lezing van Nico van Horn ‘Geschiedenis van de studentensport in Leiden’, voor de
Vereniging van oud-geschiedenisstudenten, Leiden.
- Wilfred van Buuren nam deel aan het panel bij een door de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur georganiseerde debatreeks ‘Homo’s sporten niet’, De Unie, Rotterdam.
- Lezing van Nico van Horn, ‘Sport in Indië’, Pasar Malam, Tongtong Fair, Den Haag.
- Beantwoording vragen over roeivereniging ‘De Amstel’ tijdens de oorlog.
- Voorwoord bij de archiefinventaris van KSRV Njord, Leiden, door Nico van Horn.
- Lezing door Pieter Breuker, ‘Kaatsers, kasteleins en bestuurders. Materialisme en
idealisme (1750-1923)’, op zijn eigen afscheidscongres van het Fries Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen, in Franeker.
-Pieter Breuker werd benoemd als sporthistoricus aan de KULeuven, aan de afdeling
kinesiologie en sporthistorie.

7. Activiteitenoverzicht
- Aanwezig bij het afscheidsdiner van dr. T. Stevens als buitengewoon hoogleraar
Sportgeschiedenis aan de VU, Amsterdam.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Gerard Sonderman”, Museum Smallingerland, Drachten.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Elfstedentocht in oorlogstijd’, Fries Museum,
Leeuwarden.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘100 jaar Elfstedentocht’, Fries Scheepvaartmuseum,
Sneek.
- Deelname aan het congres Building Bridges III, Stichting Homosport, Den Haag.
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- Bezoek aan de films ‘The wrestler’; ‘Gara-gara bola’ (voetbal); ‘Don’ (jeugdvoetbal);
‘Fighting’(freefight); ‘Rudo y Cursi’ (voetbal); ‘Dil bole hadippa’ (cricket); ‘Looking for
Eric’ (Cantona); ‘Garuda di dadaku’ (jeugdvoetbal); ‘Thriller in Manilla’(boksen); ‘A
normal life, chronicle of a Sumo wrestler’(Sumo); ‘De Hel van ‘63’ (schaatsen).
- Bezoek aan Spaarnestad foto-archief.
- Aanwezig bij een lezing van C. Schreurs over Amsterdamse sportgeschiedenis. De
Schakel, Diemen.
- Aanwezig bij de uitreiking van de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek.
- Bezoek aan het Schermmuseum, Brussel.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Pierre baron de Caters, eerste sportvliegenier van
België’, Brussel.
- Bezoek aan theatervoorstelling ‘Hand in hand kameraden’, Zuidpleintheater, Rotterdam.
- Aanwezig bij de atletiekwedstrijden van de DGLA, terrein AV’23, Amsterdam.
- Aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Seizoen '40-'45, Voetbal tijdens de
Tweede Wereldoorlog, Verzetsmuseum, Amsterdam.
- Aanwezig bij de presentatie van F. van Kolfschooten, De Dordtse magiër, de val van
volksheld Karel Lotsy, Galerie de Compagnie, Dordrecht.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Sport in beeld’, Zijper Museum, Schagerbrug.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Rondje om de kerk, wielrennen in Zeeland’, Zeeuws
Museum, Middelburg.
- Bezoek aan historische collectie en museum ANWB, Den Haag.
- Aanwezig bij de EK-finales hockey, Amstelveen.
- Bezoek aan theaterproductie VoetbalVaders, theater Bellevue, Amsterdam.
- Bezoek aan tentoonstelling 'Balgevoel & Stuurmanskunst', Stadhuis, Den Haag.
- Aanwezig bij uitreiking archiefinventaris KSRV Njord, Leiden.
- Onderzoek naar sportarchieven in FelixArchief, Antwerpen.
- Aanwezig bij het Sporthistorisch congres in Franeker.
- Aanwezig bij opening Voetbal Experience Middelburg.

8. Medewerking verleend aan/vragen beantwoord van
- Over sportgeschiedenis Utrecht in de jaren dertig.
- Sportmusea in Nederland.
- Sportcanon.
- Archief Nederlands Handbal Verbond.
- Overzicht verschenen sportboeken, Nico Scheepmaker beker.

9. Projecten
Er werden dit verslagjaar geen nieuwe projecten ontwikkeld. Wel is intussen in
overweging om de uitgave Hollands Goud voor de Olympische Spelen van 2012 te
actualiseren.
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10. Website Stichting de Sportwereld
In 2009 heeft de website een gedaantewisseling ondergaan. Inhoudelijk zijn geen grote
veranderingen doorgevoerd, maar wat betreft uiterlijk en (technisch) beheer is de site
behoorlijk gewijzigd. De werkelijke overgang van de oude naar de nieuwe site vond
begin mei plaats. Na het oplossen van enkele kinderziektes heeft de site in de tweede
helft van het jaar naar behoren gefunctioneerd. De oude en de nieuwe site samen
genereerden om en nabij de 3500 bezoekers, hetgeen (wederom) een lichte toename is in
vergelijking met het voorgaande jaar. De technische aanpassingen wat betreft beheer zijn
toekomstgericht gedaan. Waar in het verleden het beheer nog alleen vanaf een ‘stand
alone’ computer door één persoon gedaan kon worden, heeft de stichting nu de
mogelijkheid om meerdere personen toegang te verschaffen tot de online beheersmodule.
De inhoudelijke vulling en het uitvoeren van ideeën en wensen is hiermee
vergemakkelijkt. Gerard van den Houten zorgde in 2009 voor het dagelijks beheer.
Hosting en technische ondersteuning waren in de vertrouwde handen van Veldhoven
Design uit Rotterdam.

11. Magazine
Redactieadres magazine: redactie@desportwereld.nl of: Postbus 11781 1001 GT
Amsterdam.
In het voorjaar kwam nr. 52 uit met artikelen over de Paralympische Spelen, de
geschiedenis van studentensport in Leiden, overdekte en open kunstijsbanen in
Nederland, oude Nederlandse tennisrackets en de geschiedenis van de wedstrijdbaan bij
de ijssport. In de zomer verscheen nr. 53 met een biografische schets van de broers
Schilling (wielrijden, schaatsen, roeien), een interview met Jan Luitzen over
sportbegrippen in de Nederlandse taal, een verslag van een conferentie over Oral history
and sport, in Huddersfield. Voorts artikelen over voetbal tijdens de oorlog, de wielerbaan
op Scheveningen en een beschouwing over de ranglijst van Nederlandse toptennissers.
Daarnaast was er ruimte voor aankondigingen, nieuwe publicaties en recensies.

6

