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Hieronder	stellen	de	acht	leden	van	de	Goudse	Sportraad	zich	in	alfabetische	volgorde	voor.	Informatie	over	wat	we	doen	als	
sportraad	en	hoe	wij	de	taken	verdelen	vind	je	op	onze	website:	www.goudsesportraad.nl/	

Annejan Alberts   
	

Wie ik ben 

Mijn	naam	is	Annejan	Alberts.	Sinds	december	2021	zijn	ik	en	
mijn	vriendin	neergestreken	in	het	groene	en	gezellige	
Plaswijck.	Daarmee	mag	ik	mijzelf	het	kortst	Gouwenaar	
noemen	van	alle	leden	van	de	Sportraad!		

Al	zo	lang	als	ik	mij	kan	heugen	ben	ik	bezig	met	sport.	Ik	
voetbal	(nog	steeds)	iedere	zaterdag	met	mijn	Utrechtse	
vrienden	in	de	kelderklasse	van	het	lokale	voetbal.	Maar	mijn	
sportieve	ei	raak	ik	voornamelijk	kwijt	in	de	duursport,	zoals	
hardlopen,	fietsen	en	triatlon.	Deze	typen	sport	trekken	mij	aan	
omdat	het	een	ideale	manier	is	om	jezelf	te	ontdekken	en	te	
verbeteren.	Welke	type	intensiteit	ligt	mij	goed?	Kort	en	
krachtig	of	juist	wat	langer	en	rustiger?	Hoe	kan	je	daarbij	toch	
weer	iets	sneller	zijn	of	verder	komen	dan	de	vorige	keer?	Ik	

vind	het	heel	leuk	om	daarbij	inzichten	van	anderen	uit	te	proberen.	Die	nieuwsgierigheid	en	
behoefte	aan	ontwikkeling	vertaal	ik	ook	door	in	mijn	(vrijwilligers)werk.		

Wat ik doe in het dagelijks leven 

In	2020	ben	ik	afgestudeerd	als	pedagoog	aan	de	Universiteit	Utrecht.	Nog	geen	maand	na	mijn	
studie	ben	ik	als	pedagogisch	adviseur	aan	de	slag	gegaan	bij	Team	Sportservice	Haarlemmermeer.	In	
die	periode	heb	ik	veel	samengewerkt	met	sportverenigingen.	Inmiddels	werk	ik	wat	dichter	bij	huis	
als	docent	en	onderwijskundige	bij	De	Kleine	Ambassade.	We	betrekken	kinderen	en	jongeren	bij	
actuele	vraagstukken	in	een	stad,	gemeente	of	organisatie. 

 
Mijn sportieve band met Gouda 

Die	is	natuurlijk	door	mijn	korte	geschiedenis	in	Gouda	heel	gering.	Toch	ben	ik	al	vrij	snel	gaan	
zwemmen	in	het	Groenhovenbad.	Verder	kijk	ik	als	buitensporter	natuurlijk	met	een	kritisch	oogje	
naar	de	publieke	buitenruimte.	Gelukkig	heeft	Gouda	genoeg	mogelijkheden	voor	de	ongebonden	
sporter!	

De grootste uitdaging voor de Goudse Sportraad 

Omdat	ik	dagelijks	werk	met	verenigingen	zie	ik	het	vooral	als	een	uitdaging	hoe	we	in	Gouda	de	
toekomst	van	het	verenigingsleven	gaan	vormgeven.	Landelijk	zien	we	bijvoorbeeld	een	verminderde	
bereidheid	om	vrijwilligerswerk	te	doen	en	behoefte	aan	flexibel	sporten	onder	leden.	Verenigingen	
worstelen	daarmee.	Hoe	gaan	we	met	zulke	uitdagingen	om	binnen	de	politiek-bestuurlijke	context	
van	Gouda?		



Ruud Broekhuizen 
	

Wie ik ben 

Mijn	naam	is	Ruud	Broekhuizen.	Opgegroeid	tussen	de	
koeien	in	het	Groene	Hart,	groot	geworden	in	Amsterdam	
waar	ik	bewegingswetenschappen	studeerde,	en	altijd	kind	
gebleven	in	dit	mooie	provinciestadje	Gouda.	Want	mijn	
nieuwsgierigheid,	verwondering	en	enthousiasme	verhuisde	
steeds	met	mij	mee.	Zo	kon	ik	steeds	nieuwe	dingen	
ontdekken:	hoe	je	door	het	maken	van	radio	en	
televisieprogramma’s	mensen	hoop	en	ontroering	kunt	
geven,	hoe	je	met	het	geven	van	trainingen	sporters	letterlijk	
in	beweging	krijgt,	en	hoe	je	met	poëzie	anderen	kunt	laten	
voelen	wat	jij	voelt.	Dat	blijkt	dan	ineens	mijn	rode	draad	te	

zijn:	mensen	zien	te	raken.		

Wat ik doe in het dagelijks leven 

Bij	KRO-NCRV	maak	ik	radio-	en	televisieprogramma’s	en	podcasts.	Daarnaast	ben	ik	looptrainer	bij	
de	rugbyacademy	in	Den	Haag,	een	topsportopleiding	van	NOC-NSF.	Verder	vind	je	mij	regelmatig	in	
het	theater	waar	ik	optreedt	met	mijn	poëzie	en	verhalen.		

Mijn sportieve band met Gouda 

Als	trainer	heb	ik	inmiddels	aardig	wat	clubs	van	binnen	gezien:	GMHC,	Jodan	Boys,	Schaatsclub	
Gouda	en	Rugbyclub	Gouda.	Daarnaast	speel	ik	basketbal	bij	de	Bounchers	en	zijn	mijn	gezinsleden	
ook	sportief	actief:	hockey,	roeien	en	fitness.		

De grootste uitdagingen voor de Goudse Sportraad 

Dat	er	in	de	helft	van	de	gezinnen	in	Gouda	niet	wordt	gesport	is	behalve	een	maatschappelijk	
probleem	ook	een	enorme	uitdaging	voor	ons	als	Sportraad.	Hoe	bereik	deze	mensen	om	hen	te	
motiveren,	en	hoe	kun	je	obstakels	wegnemen	die	een	belemmering	zijn	om	te	gaan	sporten?	Deze	
mensen	zien	te	raken	zie	ik	als	een	prachtige	uitdaging	voor	de	komende	jaren.	

		

	

	

	

	



Kim Middendorp-Meister 
	

Wie ik ben 

Vanuit	Waddinxveen	ben	ik	sinds	2005	woonachtig	in	Gouda.	
Als	kind	van	ouders	die	beide	gymleraar	waren	was	sporten	
een	vanzelfsprekendheid.	In	mijn	jeugd	heb	ik	veel	sporten	
kunnen	uitproberen	en	uiteindelijk	fanatiek	gezwommen	en	
waterpolo	gespeeld.	Helaas	heeft	blessureleed	mij	vanaf	mijn	
18e	(in	2001)	uitgedaagd	om	sport	op	een	andere	manier	te	
omarmen	en	is	dit	de	rode	draad	geworden	in	mijn	
activiteiten	na	topsport.	Via	de	commerciële	sport,	heb	ik	via	
het	(topsport)onderwijs	en	maatschappelijke/bestuurlijke	
projecten	veel	meegekregen	hoe	sport	als	doel	en	sport	als	
middel	kan	worden	ingezet.	Ook	blijf	ik	het	leuk	vinden	om	
mij	net	als	in	de	sport	blijvend	te	ontwikkelen,	kennis	te	
delen	en	samen	te	werken	met	andere	mensen	en	
organisatie.		

Wat ik doe in het dagelijks leven 

Op	dit	moment	ben	ik	projectleider	van	twee	grote	projecten	binnen	de	Hogeschool	van	Amsterdam	
waar	mij	passie	voor	het	onderwijs	en	de	(top)sport	samen	komen.	Daarnaast	ben	ik	bezig	met	het	
opzetten	van	een	landelijke	Vereniging	voor	Diversiteit	en	Leiderschap	in	de	Sport.	

Mijn sportieve band met Gouda 

Samen	met	man	en	kinderen	zijn	we	verdeeld	over	een	breed	palet	aan	Goudse	sportverenigingen	en	
sportaanbieders.	We	zijn	een	sportief	gezin	en	proberen	waar	lukt	ook	een	steentje	bij	te	dragen	
binnen	de	organisaties	waar	we	sporten	-en	bewegen.	Wij	genieten	er	als	gezin	van	om	onderdeel	te	
zijn	van	een	vereniging	waar	we	mensen	ontmoeten	en	met	elkaar	plezier	maken.		

De grootste uitdagingen voor de Goudse Sportraad 

De	grootste	uitdaging	voor	de	Goudse	Sportraad	is	volgens	mij	om	elke	Gouwenaar	te	gaan	bereiken	
en	met	plezier	in	(meer)	beweging	te	krijgen.	De	motivatie	hiervoor	en	de	manier	waarop	is	voor	
iedereen	anders	en	daar	moeten	we	als	Goudse	Sportraad	continu	bewust	van	zijn	en	actief	op	
handelen.		

	



Sabine Mul 
	
Wie ik ben 
	
Ik	ben	geboren	en	getogen	in	Gouda.	Ik	woon	met	mijn	man	en	
drie	kinderen	in	Stolwijkersluis,	een	heerlijk	wijkje	aan	de	andere	
kant	van	de	IJssel,	grenzend	aan	de	polder.	Van	jongs	af	aan	ligt	
mijn	passie	bij	dieren.	Sinds	mijn	zesde	rijd	ik	paard	en	heb	ik	
vele	vakanties	in	Zeeland	op	een	manege	gewerkt,	lekker	buiten	
en	in	interactie	met	dier	en	mens.	Daarnaast	vind	ik	skiën	heerlijk,	
op	een	berg,	met	alleen	de	focus	op	het	afdalen	ervan.	
Ik	leer	elke	dag,	op	verschillende	manieren	van	en	met	anderen.	
Ik	ben	geïntrigeerd	door	menselijk	en	dierlijk	gedrag.	Ik	vind	
ontwikkeling	interessant	en	fascinerend,	hoe	ontwikkel	je	je,	hoe	
word	je	beïnvloed,	wat	maakt	dat	je	doet	wat	je	doet,	etc.	

	

Wat ik doe in het dagelijks leven 
Ik	werk	bij	de	MBO	Raad	als	beleidsadviseur	bij	de	bedrijfstakgroep	Techniek	Gebouwde	Omgeving	
(TGO).	De	MBO	Raad	is	de	brancheorganisatie	van	scholen	in	het	middelbaar	beroepsonderwijs	
(mbo)	en	volwasseneducatie.	De	vereniging	behartigt	de	(gemeenschappelijke)	belangen	van	de	
leden,	biedt	diensten	en	onderneemt	gezamenlijke	activiteiten	en/of	projecten.	Ik	ondersteun	dit	
voor	de	mbo-scholen	die	opleidingen	aanbieden	binnen	de	sector	Techniek	en	Gebouwde	Omgeving	
met	als	doelstelling:	de	positie	van	het	mbo	als	essentiële	schakel	in	de	ontwikkeling	van	jongeren	en	
volwassen	te	versterken.	Het	betreft	een	breed	palet	van	onderwerpen	dat	mijn	aandacht	vraagt	en	
altijd	in	contact	met	vertegenwoordigers	van	de	scholen	en	vele	stakeholders	als	
brancheorganisaties,	ministeries,	etc.	Het	thema	waar	ik	nu	veel	op	onderneem	is	‘leven	lang	
ontwikkelen’.	
	

Mijn sportieve band met Gouda 
Ik	vind	sport	maar	vooral	ook	bewegen	heel	belangrijk	en	zie	in	mijn	omgeving	het	effect	hiervan	op	
de	gezondheid	en	het	welzijn	van	mensen.	Mijn	passie	ligt	bij	dieren.	Ik	rijd	recreatief	paard	en	heb	
regelmatig	(dressuur)les.	Samen	met	mijn	paard	blijf	ik	mij	ontwikkelen	op	weg	naar	de	optimale	
balans	in	onze	samenwerking.	Daarnaast	wandel	ik,	alleen	of	met	man	en/of	kinderen,	veel	en	met	
plezier	met	onze	hond.	Mijn	man	is	fanatiek	trailrunner,	zowel	in	Nederland	als	in	het	buitenland.	
Onze	oudste	zoon	rijdt	paard	en	doet	aan	wedstrijdzwemmen.	De	middelste,	ook	een	zoon,	sport	in	
de	sportschool	en	onze	dochter,	de	jongste,	voetbalt.	Regelmatig	doet	iemand	van	ons	gezin	wel	mee	
aan	één	van	de	sportieve	evenementen	die	in	Gouda	georganiseerd	worden.	
	
De grootste uitdagingen voor de sportraad Gouda? 
De	uitdagingen	voor	de	Goudse	Sportraad	liggen	volgens	mij	bij	het	goed	in	contact	komen	met	de	
brede	doelgroep:	sporters	(al	dan	niet	in	verenigingsverband,	professioneel	en	recreatief)	en	niet-
sporters.	Dit	om	hun	belangen	goed	te	kunnen	vertegenwoordigen.	Daarnaast	ligt	er	een	uitdaging	in	
het	goed	in	beeld	krijgen	van	de	soms	complexe	vraagstukken	met	vele	belanghebbenden.	



Wilma Neefjes  
	
Wie ik ben 

Na	zo’n	30	jaar,	met	onderbrekingen	in	o.m.	Londen	en	
Rotterdam,	in	vijf	wijken	van	Gouda	te	hebben	gewoond	en	
gewerkt	is	Gouda	‘mijn’	stad	geworden.	Ik	ging	er	naar	de	
middelbare	school,	ben	getrouwd	in	het	prachtige	stadhuis	
en	onze	twee	ondertussen	volwassenen	zonen	zijn	hier	
opgegroeid.	Van	jongs	af	aan	heb	ik	een	drive	om	bij	te	willen	
dragen	aan	“verbetering	van	de	leefbaarheid	in	brede	zin”.	
Vanuit	een	juridische	achtergrond	zet	ik	mij	daar	samen	met	
anderen	dan	ook	voor	in.	Zoals	ruim	10	jaar	in	de	wijkaanpak	
als	voorzitter	van	wijkteam	Nieuwe	Park	en	als	coördinator	
van	het	Goudse	wijkteamvoorzittersoverleg.	Hier	heb	ik	o.a.	
ervaring	opgedaan	in	advies	geven	over	gemeentelijk	beleid	
en	ben	ik	deel	gaan	uitmaken	van	stedelijke	netwerken.	Dit	
zet	ik	nu	ook	graag	in	voor	de	sportraad.	

Wat ik doe in het dagelijkse leven 

Ik	ben	een	fulltime	onbezoldigd	werkend	professional.		

Mijn sportieve band met Gouda 

Binnen	Gouda	ben	ik	o.m.	betrokken	geweest	bij	het	ontwikkelen	van	beweegaanbod	in	het	
openbaar	gebied	(speeltuin	en	voetbalkooi);	opzetten	en	organiseren	van	buurtsportactiviteiten;	in	
de	organisatie	van	evenementen	rond	bewegen	voor	het	goede	doel	zoals	het	NK	Bumpervoetbal	en	
de	Samenloop	voor	Hoop	in	Gouda;	schoolvoetbal	op	basisscholen	en	later	bij	de	vereniging	en	heb	
ik	samen	met	leerlingen	van	een	VMBO	sportopleiding	10	jaar	activiteiten	georganiseerd	voor	
senioren.	Vanuit	het	mede	door	mij	opgerichte	kennisnetwerk	sport	&	sociaal	domein	heb	ik	
bijgedragen	aan	het	opzetten	en	als	lokaal	contactpersoon	uitrollen	van	een	financiële	
tegemoetkomingsregeling	in	Gouda	voor	minima	18+	via	het	landelijke	Volwassenenfonds.		
Daar	waar	ik	zelf	of	onze	kinderen	sportten,	werd	ik	actief.	Zo	ben	ik	ruim	17	jaar	geleden	bij	
voetbalvereniging	GC&FC	Olympia	terecht	gekomen	en	ben	ik	er	nog	altijd	vrijwilliger	zoals	in	de	
werkgroep	sportiviteit	en	respect,	als	contactpersoon	maatschappelijke	projecten,	communicatie	en	
wedstrijdsecretaris	bij	seniorenteams	m/v.	Maar	ik	kan	nog	steeds	niet	voetballen	…..	,	wel	de	
jongste	jeugd	fluiten.	Ik	wandel	en	tennis	graag	met	nog	altijd	een	verkeerde	grip	op	mijn	racket	door	
jarenlang	turnen	met	een	uitgestoken	vingertje.	
	
De grootste uitdaging voor de sportraad Gouda 

Uitvoerbare	adviezen	kunnen	geven	met	draagvlak.	Adviezen	die	wezenlijk	kunnen	bijdragen	aan	
behoud	en	verdere	ontwikkeling	van	een	divers	aantrekkelijk	toegankelijk	duurzaam	aanbod	bij	een	
breed	palet	van	sportaanbieders,	in	het	onderwijs	en	met	een	openbaar	gebied	dat	uitnodigt	tot	
bewegen	bij	verplaatsing	van	A	naar	B	tot	een	sport/beweegactiviteit.



Hassan Ouahabi 	
	

Wie ik ben 

Hassan	Ouahabi	32	jaar.	Geboren	en	getogen	in	Gouda	
en	sinds	1999	te	bewonderen	in	het	Groenhovenpark,	
waar	ik	deels	mijn	jeugd	heb	mogen	doorbrengen	op	
zowel	de	Goudse	sportvelden	als	het	Groenhovenbad.	

Wat ik doe in het dagelijkse leven 

Naast	de	vele	sportieve	hobby’s	heb	ik	gekozen	om	
tijdens	mijn	studentenperiode	de	verbinding	te	zoeken	
met	sport.	Wat	ik	leuk	vind,	wil	ik	graag	delen	met	mijn	

omgeving.	Eerst	Sport	en	Bewegen	bij	MBO	Rijnland	en	vervolgens	Commerciële	Economie	
(Sportmarketing	en	Management)	bij	de	Hogeschool	Rotterdam.	Tijdens	mijn	studententijd	was	ik	
dan	ook	als	vrijwilliger	actief	bij	voetbalvereniging	Olympia	en	SV	Gouda	als	voetbaltrainer	en	had	ik	
in	de	zomerperiode	een	supertoffe	bijbaan	als	badmeester	te	Groenhovenpark.	

Voor	mijn	werk	ben	ik	te	vinden	in	het	Groenhovenpark	bij	SportCity	Gouda,	waarvoor	ik	inmiddels	
acht	jaar	werkzaam	ben.	Bij	SportCity	mag	ik	mensen	helpen	om	in	een	ritme	te	komen	zodat	zij	
komen	sporten	en	blijven	sporten.	Zo	organiseren	wij	o.a.	voor	50+’ers	gratis	vitaliteitslessen,	om	
een	doelgroep	wat	vereenzaamd	toch	aan	het	bewegen	te	krijgen.	Sinds	eind	2022	ben	ik	weer	regio	
coach	bij	SportCity.	Middels	de	sportraad	hoop	ik	op	grootschalig	niveau	hetzelfde	te	kunnen	
bereiken	en	sport	toegankelijk	te	maken	voor	jong	en	oud.	

Mijn sportieve band met Gouda 

Op	jonge	leeftijd	ben	ik	gestart	met	voetballen	bij	S.V.	Gouda,	waar	ik	nog	steeds	deel	uitmaak	van	
het	eerste	elftal	van	de	club.	Daarnaast	padel	ik	regelmatig	bij	Ad	Astra	en	zorg	ik	voor	extra	
beweegmomenten	in	de	sportschool.	Waar	mogelijk	help	ik	de	verenigingen	waar	ik	zelf	actief	ben	
als	vrijwilliger.	

Sport	is	voor	mij	een	middel	om	mentaal	fit	maar	ook	om	sociaal	betrokken	te	blijven	met	mijn	
omgeving.	Tijdens	het	sporten	is	iedereen	gelijk,	ongeacht	je	afkomst,	geloofsovertuigingen	of	
leefstijl	en	dat	maakt	sporten	uniek	en	onbeschrijfelijk	mooi.	Je	deelt	je	emoties,	vreugde	en	plezier	
met	elkaar.	Fantastische	ingrediënten	voor	een	gezonde	leefstijl!	

De grootste uitdaging voor de Goudse Sportraad 

Naar	mijn	weten	is	de	grootste	uitdaging	om	de	extrinsieke	gemotiveerde	en	moeilijk	te	bereiken	
inwoners	op	een	laagdrempelige	manier	in	beweging	te	krijgen.	Ik	hoop	dat	wij	als	sportraad	plezier	
en	sportmogelijkheden	kunnen	bieden	aan	ieder	Goudse	inwoner.	

	



Paul Schermers  
	

Wie ik ben 

Ik	ben	een	geboren	en	getogen	Gouwenaar.	Na	een	uitstapje	
van	enkele	jaren	woon	ik	sinds	2010	weer	in	Gouda	met	mijn	
partner	en	drie	kinderen.	

Wat ik doe in het dagelijkse leven 

Na	de	studies	bewegingstechnologie	en	
bewegingswetenschappen	heb	ik	o.a.	als	
onderzoeker/adviseur	gewerkt	voor	Defensie	en	voor	de	
topsportprogramma’s	die	onder	de	vlag	van	NOC*NSF	
draaien.	Sinds	vier	jaar	ben	ik	aan	de	slag	bij	de	Koninklijke	
Marechaussee	(KMar)	waar	ik	leiding	geeft	aan	het	
programma	Fit	&	Vitaal.	Dit	programma	richt	zich	op	het	
verbeteren	en	behouden	van	de	fysieke	en	mentale	
inzetbaarheid	van	medewerkers	van	de	KMar.	

Mijn sportieve band met Gouda 

Op	sportief	gebied	ben	ik	betrokken	(geweest)	bij	verschillende	Goudse	sportverenigingen.	Tot	mijn		
25e	ben	ik	actief	geweest	als	speler	van	het	eerste	team	van	GZCDONK.	Daarna	heb	ik	de	
(cross)triatlon	opgepakt	en	zodoende	verschillende	hardloop-	en	fietswedstrijden	in	en	om	Gouda	
gedaan,	o.a.	bij	GRTC	Excelsior.	Via	mijn	kinderen	ben	ik	in	aanraking	gekomen	met	rugby	bij	RFC	
Gouda	en	springen	bij	Velocitas.	

De grootste uitdaging voor de sportraad Gouda 

Als	voornaamste	uitdaging	ziet	ik	het	bereiken	en	activeren	van	stadsgenoten	die	minder	intrinsiek	
betrokken	zijn	bij	sport	en	bewegen,	met	name	kinderen.		

	



Eva van der Zanden- van Groningen 
	

Wie ik ben  

Eva	van	der	Zanden	–	van	Groningen,	37	jaar	oud,	getrouwd	
met	Sam	en	moeder	van	Billie	(4)	en	Kate	(1).	Geboren	en	
opgegroeid	in	Gouda.	Na	mijn	studie	heb	ik	5	jaar	in	Australië	
en	4	jaar	in	Amsterdam	gewoond	en	gewerkt.	Uiteindelijk	
lokte	Gouda	weer	en	sinds	2018	wonen	we	met	veel	plezier	
in	de	binnenstad	van	Gouda.	Privé	en	zakelijk	heeft	sport	
altijd	centraal	gestaan	in	mijn	leven.	

Wat ik doe in het dagelijkse leven  

Ik	ben	ondernemer.	Ik	werk	als	freelance	event	&	
projectmanager	in	de	sport.	Ik	heb	verschillende	
opdrachtgevers	zoals	Nike	EMEA,	Sportbedrijf	Rotterdam	en	
Right	To	Play	Nederland.	Opdrachten	variëren	van	event	
management	tot	projecten	zoals	SwapGym	waarbij	we	

pubers	structureel	meer	in	beweging	willen	laten	komen.	Daarnaast	ben	ik	ook	sportaanbieder	met	
Voetbalfit.nu.	In	Rotterdam	organiseer	ik	workouts	voor	vrouwen	waarbij	voetbal,	fitness	en	
bootcamp	elementen	gecombineerd	worden	op	het	voetbalveld.		

Mijn sportieve band met Gouda  

Ik	ben	opgegroeid	in	een	sportief	gezin.	Van	jongs	af	aan	was	ik	al	op	het	voetbalveld	en	op	de	
tennisbaan	te	vinden.	Later	kwam	daar	nog	paardrijden	bij.	Ik	ben	altijd	actief	betrokken	geweest	bij	
de	sportvereniging.	Moest	er	iets	georganiseerd	worden	dan	was	ik	van	de	partij.	Met	de	komst	van	
mijn	dochters	en	twee	eigen	ondernemingen	is	dat	iets	minder	geworden	maar	waar	ik	kan,	help	ik.	
Zelf	sport	ik	ook,	vroeger	wat	meer	en	fanatieker	dan	nu	maar	tegenwoordig	kun	je	me	vinden	op	de	
wielrenfiets,	met	een	tennisracket	in	mijn	hand,	op	of	langs	de	lijn	bij	het	voetbalveld	en	soms	in	het	
krachthonk.	Met	mijn	oudste	dochter	kom	in	aanraking	met	sporten	als	zwemmen,	Monkey	Moves	
en	dansen	(dat	talent	heeft	zij	in	ieder	geval	niet	van	haar	moeder	:)).			

De grootste uitdaging voor de sportraad Gouda 

Ik	denk	dat	er	genoeg	werk	aan	de	winkel	is.	Sport	meer	op	de	kaart	zetten	binnen	de	Goudse	
politiek,	het	krijgt	nog	lang	niet	de	aandacht	die	het	verdient.	Verenigingen	die	toekomstbestendig	
moeten	blijven.	Aandacht	voor	sport	en	bewegen	in	het	onderwijs.	De	mogelijkheid	dat	iedereen	
moet	kunnen	sporten	ongeacht	je	achtergrond	of	inkomen.	Samenwerkingen	stimuleren	tussen	
bedrijfsleven,	gezondheidszorg	en	sportaanbieders.	Meer	of	betere	mogelijkheden	voor	sport	en	
bewegen	in	de	openbare	ruimte.	Het	uiteindelijke	doel	is	dat	elke	Gouwenaar	op	zijn	of	haar	manier	
in	beweging	komt	en	blijft	en	dat	is	de	grootste	uitdaging	op	zichzelf.		

	
	


