JAARVERSLAG 2011 STICHTING DE SPORTWERELD
1. Voorwoord
Stichting de Sportwereld heeft zich in 2011 naar buiten toe vooral gepresenteerd door het
uitbrengen van haar gelijknamige blad. Redactiewerk vraagt altijd de nodige
inspanningen, ook als men zelf geen bijdragen levert. Wij verkeren in de gelukkige
omstandigheid dat onze hoofdredacteur beide doet: het binnenhalen van bijdragen van
derden (inclusief van bestuursleden van onze stichting) en het zelf schrijven van stukken.
En we zijn er natuurlijk ook heel content mee dat er steeds weer voldoende kopij van
derden binnenkomt.
Verheugend ook is dat naast onze stichting andere instellingen oog krijgen voor het
belang van sportgeschiedenis. Sinds 2011 werken de Sportwereld, het Mulier Instituut en
Huygens ING samen aan het opstellen van een Startnotitie Sportgeschiedenis. De
bedoeling van deze notitie is het leggen van een fundament voor een nationaal
onderzoeksprogramma sportgeschiedenis. In die context is het des te betreurenswaardiger
dat de bijzondere leerstoel Sportgeschiedenis aan de VU na vier jaar nog steeds vacant is.
Ook hebben bestuursleden verschillende sporthistorische lezingen gehouden en was het
bestuur weer vertegenwoordigd in de jury voor de Nico Scheepmaker Beker.
Verder is vooral intern het nodige werk verricht. Er viel nogal wat achterstallig
abonnementsgeld te innen. Dat is grotendeels gelukt, mede omdat heel wat van onze
leden bereid waren over te gaan op automatische incasso. De financiële positie van de
Sportwereld is nu (weer) gezond.
Een belangrijke ontwikkeling is het digitaliseren van alle nummers van de Sportwereld.
Daarmee is een begin gemaakt in 2011. Het valt te verwachten dat in 2012 alle nummers
digitaal beschikbaar zullen zijn.
Pieter Breuker, voorzitter Stichting de Sportwereld

2. Zakelijke gegevens
Stichting de Sportwereld (opgericht 22 juni 1995)
Postbus 11781, 1001 GT Amsterdam
Telefoon:

- voorzitter: 058-2168310
- 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
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3. Bestuur
Het Bestuur van Stichting de Sportwereld bestond per 1 januari 2011 uit:
Voorzitter: Pieter Breuker
Secretaris: Nico van Horn
Penningmeester: Edwin Luttik
Lid: Remco van Dam
Projectcoördinator: Wilfred van Buuren - Webmaster: Gerard van den Houten
Het bestuur vergaderde in maart, april, juni, september en december. De samenstelling
van het bestuur veranderde gedurende het jaar niet.

4. Financiën / Jaarrekening
Balans per 31 –12-2011
Credit

Debet
Lopende rekening (Rabobank)
Spaarrekening (Rabobank)
Nog te ontvangen contributie
Resultaat (negatief)

95,08 Crediteuren
7,43
1800,00 Eigen vermogen
939,77

Totaal

2842,28 Totaal

Kosten
Kosten magazine
Overige kosten

2504,19

2842,28

Resultatenrekening per 12 –12-2010
Opbrengsten
2170,31

Contributie
Diverse opbrengsten

1175,00
500,00

444,46
Resultaat 2010 (negatief)

Totaal

338,09

2614,77 Totaal

939,77
2614,77

In 2011 zijn er drie magazines van Stichting de Sportwereld verschenen. De kosten van
de magazines en de overige kosten bedragen ruim 2.600 euro. De overige kosten bestaan
voor het grootste deel uit kosten van de jaarvergoeding van de postbus, de kwartaalkosten
van de Rabobank en de kosten van hosting van de website. De opbrengsten zijn 1.675
euro en bestaan voor 2/3-de uit contributie en voor 1/3-de uit royalty’s van het opnieuw
samengestelde en gepubliceerde boek ‘Olympisch Goud’. In de loop van 2012
verwachten we nog minimaal een bedrag aan 1.800 euro te ontvangen aan (nog te
betalen) contributie over 2009, 2010 en 2011. Er resteert nog een schuld van bijna 340
euro voor eerder gemaakte kosten. Het resultaat is negatief en bedraagt ruim 939 euro.
Het eigen vermogen neemt in 2011 met dit bedrag af.
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5. Contacten
Stichting de Sportwereld heeft in 2011 ondermeer met de volgende organisaties contacten
onderhouden. Opgenomen zijn alleen instellingen waarmee vaker dan eenmalig contact is
geweest. Privépersonen zijn niet opgenomen.
Stadsarchief Deventer
Nederlandse Golf Federatie
Stichting Gymnastiek- en turnhistorie
W.J.H. Mulier Instituut.
NOC*NSF
Sportservice Noord-Holland, Haarlem.
Voetbalclub UMS, Jakarta.
Nederlandse Volleybal Bond

6. Speciale projecten en medewerking
•
•
•

•
•
•

Wilfred van Buuren maakte deel uit van de jury voor de Nico Scheepmaker Beker.
Pieter Breuker hield een inleiding bij de presentatie van De Sportcanon op 21
februari, Olympic Experience, Amsterdam.
Pieter Breuker hield een lezing over de stand van zaken en perspectief van
sporthistorisch onderzoek bij de presentatie van de databank "Sportbonden,
sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot en met 1940" op 15 september.
Papendal.
Artikel van Nico van Horn: ‘Bronnen voor Zeeuwse sportgeschiedenis’ in:
Nehalennia, 173, september 2011.
Pieter Breuker hield een inleiding op de Dag van het Sportonderzoek, Hogeschool
Amsterdam, ‘De Sportcanon: een geschiedenis van de Nederlandse sport’ op 4
november 2011.
Op 13 december hield Nico van Horn een inleiding over sportgeschiedenis in het
Streekmuseum Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel.
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7. Activiteitenoverzicht
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanwezig bij de presentatie van het boek Vancouver 210210. Zonder strijd geen
overwinning, door Mark Tuitert. De Skeeve Skaes, Jaap Eden baan, Amsterdam.
Bezoek aan de voetbal- en wielerbeurs, Houten.
Aanwezig bij de presentatie van De Sportcanon. Olympisch Stadion, Amsterdam.
Bezoek aan Documentatiecentrum van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie, Beekbergen.
Filmbezoek: The Fighter (boksen); Herbst Gold (atletiek, senioren); Warrior
(freefight); Moneyball (honkbal); Garuda di dadaku (Indonesië, jeugdvoetbal).
Aanwezig bij ‘Ajax, de Joden en Nederland. Simon Kuper in gesprek met Uri
Coronel’. Joods Historisch Museum, Amsterdam.
Tentoonstelling geschiedenis van het baanwielrennen in Apeldoorn. Stadhuis,
Apeldoorn.
Aanwezig bij bekendmaking en uitreiking Nico Scheepmaker Beker 2010.
Amsterdam. De beker ging naar Edwin Schoon voor De macht van de bal. De
publieksprijs was voor Guido Bindels met Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de
koers, de dood.
Bezoek aan Centrum Ronde van Vlaanderen, Oudenaarde, België.
Bezoek aan Nationaal Wielermuseum, Roeselare, België.
Bezoek aan tentoonstelling ‘Deutsche Mannschaft’, Nationaal Voetbalmuseum,
Middelburg.
Aanwezig bij lezing ‘Door edel spel tot ontwikkeling’ door R. Maarleveld.
Arminius Checkpoint, Rotterdam.
Bezoek aan tentoonstelling ‘Scheveningen Holland Sport. Het sprookje van de
toekomst’. Muzee, Scheveningen.
Aanwezig bij de presentatie van de databank ‘Sportbonden, sportclubs en
sportperiodieken in Nederland tot en met 1940’, een project van het ING/Huygens
door Michel van Gent. NOC*NSF, Papendal.
Aanwezig bij opening voetbal en kunst-project ’Terreinwinst’. ASV Arsenal,
Amsterdam.
Aanwezig bij lezing T.J. de Bruijn over de geschiedenis van de Koninklijke
Dordtsche Roei- en Zeilvereeniging. Havensociëteit, Dordrecht.
Bezoek aan de tentoonstelling ‘Amsterdamse Bos van nul tot nu, roeien op de
Bosbaan’. Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos.
Aanwezig bij presentatie namen Sportheldenbuurt, Zeeburgereiland, Amsterdam.
Aanwezig bij en deelname aan de Dag van het Sportonderzoek, Hogeschool
Amsterdam (zie bij speciale projecten).
Aanwezig bij ‘Hard Gras on Tour’, Nieuwe de la Mar theater, Amsterdam.
Bezoek aan tentoonstelling ‘Eversteijn, bokser en herenkapper’, Museum Boijmans,
Rotterdam.
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8. Medewerking verleend aan/vragen beantwoord van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vragen over sportgeschiedenis in Indië.
Vragen over roeiers tijdens de oorlog.
Aanbod sporttijdschriften.
Archiefvragen atleet Eugen Sandow.
Archief van de Nederlandse Volleybal Bond.
Stichting Gymnastiek- en turnhistorie.
Roeiers 1924.
Olympische wielrenner 1936.
Schermmedailles jaren twintig.
De eerste zwarte voetballer in Nederland.
Sport in Leiden.

9. Projecten
In 2011 is hard gewerkt aan een herziene en geactualiseerde editie van Hollands goud.
Een boek met verhalen over alle Nederlandse Olympische kampioenen. Hollands goud is
een uitgave van uitgeverij J.M. Meulenhoff in samenwerking met Stichting de
Sportwereld. Het boek zal in april 2012 verschijnen, ruimschoots op tijd voor de
Olympische Spelen van Londen. Verschillende (bestuurs-)leden van de Stichting werken
aan deze bundel mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting de
Sportwereld.
Technische gegevens: Wilfred van Buuren (redactie), Hollands goud. Alle olympische
kampioenen, Amsterdam 2012. 367 p., ill., lit.opg. ISBN 978 90 290 8842 8.
Verkoopprijs: €19,95. Verschijnt ook als E-book. (Het boek is inmiddels verschenen).

10. Website Stichting de Sportwereld
De belangstelling voor de site blijft groeien. Het aantal hits - op de homepagina - is ten
opzichte van 2010 bijna verdubbeld naar 12.500 (6.300 in 2010, 3.500 in 2009). De
meest bezochte pagina’s van Stichting de Sportwereld in 2011: Sportgeschiedenis,
Magazine en Contact. Ruim vijftig nieuwsitems rondom sportgeschiedenis verschenen
gedurende het jaar op de homepage. Eind 2011 is het digitaliseringsproject van Magazine
de Sportwereld gestart. De eerste tien edities (juni 1997 tot en met januari 1999) zijn in
pdf-formaat te bekijken. In het voorjaar van 2012 komen de nummers 11 tot en met 62
beschikbaar. Het dagelijks beheer was in 2011 in handen van Gerard van den Houten.
Hosting en technische ondersteuning kwamen van Veldhoven Design BV uit Rotterdam.
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11. Magazine
In mei verscheen nummer 59, met daarin ‘Golf op de Olympische Spelen van Berlijn
1936’ door Ab Bloemendaal; ‘De geschiedenis van de seksetest’ door Max Dohle. Ton
Bijkerk leverde een bijdrage over ‘The International Society of Olympic Historians’ en
Theo Bollerman ging op zoek naar de eerste vermeldingen van lawntennis in Nederland.
Nico van Horn dook in de vroege voetbalgeschiedenis met een biografisch opstel over
Jules van der Linde. Remco van Dam belichtte uitgever en organisator van
verzamelaarsbeurzen Bert Hulleman. Besprekingen van de (auto-)biografie van Mark
Tuitert en De Sportcanon, een verslag van de uitreiking van de Nico Scheepmaker Beker
en de aankondiging van nieuwe boeken vulden dit nummer verder aan.
Begin september kwam nummer 60 uit met een stuk van Ab Boemendaal over de vrouw
in de sport; Fons Kemper berichtte over het historisch sportbesef; twee (ex-)studenten
presenteerden hun scriptie: Roderik Egberink over de eerste wielrenners, aangesloten bij
Immer Weiter, en Hidde van Eijk over het NOC en professionalisering in de sport tussen
1912 en 1920. Volgens Nico van Horn is het eerste monument voor een verongelukte
Nederlandse sporter (Jules van Bylandt) intussen hersteld. En dan uiteraard de
boekaankondigingen, zoals in elk nummer.
Pal voor Kerstmis kwam het dikke nummer 60/61 uit met het verslag van de
sporthistorische lezingen tijdens de Dag van het Sportonderzoek op 4 november 2011.
Gastredacteur Pieter Breuker wijdde een stuk aan De Sportcanon. Een sportgeschiedenis
van Nederland. Michel van Gent (ING /Huygens) schreef over de opstelling van de
Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond ten aanzien van clubnamen tot 1945. Jan
Rijpstra keek nog eens grondig naar de kandidatuur van Amsterdam voor de Olympische
Spelen van Amsterdam in 1992. Tenslotte gaf Thijs Kemmeren een indringende kijk in
het voetballeven in Tilburg rond 1910.
Ook dit jaar konden we bij de vervaardiging van het blad een beroep doen op de
kwaliteiten van Sportservice Noord-Holland. Inmiddels is overigens een begin gemaakt
met het online zetten van voorgaande nummers van De Sportwereld.

12. Ledenwerving, administratie
Het aantal leden in de loop licht gestegen van ruim 120 naar bijna 130. Tijdens het
nakijken van de financiële administratie zijn diverse wijzigingen in het adressenbestand
doorgevoerd.
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