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Den Haag, 04-05-2019 
 
‘Versterking Haagse sportverenigingen’ 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 11 mei a.s., richten wij ons 
 - naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  
‘Versterking Haagse sportverenigingen’. Gasten aan tafel zijn: 
Jan Raateland Maatschappelijk Ondernemer, Louisse Vonk verenigingsadviseur 
KNVB District 14, Hans Honders Stichting Wergever Sportclubs Den Haag,  
Frits Emmerik Secretaris HDS, Damiën Zeller raadslid Groep de Mos/Hart voor  
Den Haag. 
 
Wanneer je door de stad heen fietst zie je dat op een zaterdag en zondag in onze stad de 
Haagse sportvelden niet meer van de ochtend tot de avond bespeeld worden. Op zaterdag is er 
nog wel leven. Op zondag is het na 12 uur al op vele sportvelden stil en uitgestorven. 
Toch zijn er ook voorbeelden van sportverenigingen met ruimtegebrek. HDS is een 
hockeyvereniging met meer dan 1200 leden en groeit. Is het nu zo dat de Haagse 
voetbalverenigingen het moeilijk hebben en de hockey veel gemakkelijker. Of...... doen ze hun 
werk anders? Gaan ze anders om met vrijwilligers? Of willen we geen vrijwilligerswerk meer 
doen? En wat doet de gemeente Den Haag aan ondersteuning? Of blijft het bij praten? 
Kortom, een belangrijk en levendig onderwerp om te behandelen in onze stamtafel van 11 mei. 
Wie komen er met raad, daad en met feiten en ideeën?  
 
 
 
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  
uur durend live televisieprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke, 
maatschappelijke en culturele inhoud.  
 
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
. Internet: kijk via de livestream op de site of de Facebook pagina 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur  
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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