
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met toekenning, op grond van de "Bijzondere Subsidieverordening Sportaccommo-
daties en Duurzame Sportvoorzieningen", van subsidies van 1/3 deel van de werkelijke
investeringskosten, met een maximum van€ 39.288,-, aan de Haarlemsche Lawn Tennis Club t.b.v. de
ombouw van de 6 tennisbanen van de vereniging tot Smashcourt banen en aan de Stichting Tennispark
Pim Mulier t.b.v. de aanleg van een nieuwe lichtinstallatie op de banen 9 t/m 14 van het tenniscomplex
van de stichting op het Pim Mulier Sportpark.

2. Het college stemt in met toekenning, op grond van de "Bijzondere Subsidieverordening Sportaccommo-
daties en Duurzame Sportvoorzieningen", aan de Haarlemsche Jachtclub van een subsidie van€ 5.500,-
zijnde 1/3 deel van de aanschafkosten van 2 zeilboten type Polyvalk

3. De kosten van het besluit bedragen maximaal€ 55.455,-. Het besluit wordt gedekt uit
investeringspost MO 81.90 “Bijdragen in duurzame sportvoorzieningen” jaarschijf 2007 en, voor 
zover deze post niet toereikend is, jaarschijf 2008. De hiervoor benodigde raadskredieten zijn
gemandateerd bij de begrotingsvaststelling 2007 en 2008.

4. Het college besluit verzoeken tot toekenning van subsidies duurzame sportvoorzieningen van de
HSRV Amphitrite (€1.115,86) en Bridgeclub De Pelikaan (€805,57) af te wijzen.

5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
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Onderwerp
Subsidieaanvragen sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen

B & W-vergadering van
27 november 2007

Bestuurlijke context
De adviescommissie duurzame sportvoorzieningen heeft ons college geadviseerd de navolgende subsidies
toe te kennen op grond van het bepaalde in de "Bijzondere Subsidieverordening Sportaccommodaties en
Duurzame Sportvoorzieningen" (de adviezen van de commissie zijn bijgesloten):
1. Aan de Haarlemsche Lawn-Tennis Club 1/3 deel van de werkelijke kosten van de ombouw van de 6

gravel tennisbanen van de vereniging op het Sportcomplex Emauslaan naar Smashcourt banen, incl.
drainage, hekwerk en vervanging van de tribune (totale begrote kosten€255.000,- ex. btw), met een
maximum van€39.288,-- (zijnde het maximale subsidie dat per organisatie per object ten behoeve van
stichtingskosten kan worden toegekend);

2. Aan de Stichting Tennispark Pim Mulier 1/3 deel van de werkelijke kosten van de aanleg van nieuwe
verlichting op de banen 9 t/m 14 van het tenniscomplex van de stichting op het Pim Mulier Sportpark
(totale begrote kosten€32.102,63 incl. btw; op basis hiervan zou het subsidie€ 10.700,88 bedragen).

3. Aan de Haarlemsche Jachtclub een subsidie van€ 5.500,- zijnde 1/3 deel van de aanschafkosten van 2
zeilboten type Polyvalk, bestemd voor het geven van zeillessen.

De adviescommissie duurzame sportvoorzieningen heeft ons college verder unaniem geadviseerd om de
navolgende aanvragen om subsidie duurzame sportvoorzieningen af te wijzen:
1. Haarlemse Studenten Roei Vereniging Amphitrite; aanvraag van een subsidie ad.€1.115,86 voor de

aanschaf van een riemen en riggers t.b.v. scullen (aankoopbedrag€3.347,60).
Afwijzingsgronden: Volgens door ons college bij nota MO/SR 03/257 vastgestelde aanvullende regel-
geving moeten aanvragen voor het verkrijgen van subsidie in de aanschaf van duurzame sportvoorzienin-
gen, voorzien van alle bewijsstukken en verdere benodigde bescheiden, binnen 6 maanden na de
aanschafdatum zijn ingediend. De riemen en riggers zijn in december 2006 aangeschaft, terwijl de
subsidieaanvraag in augustus jl.–en dus te laat - werd ingediend.

2. Bridgeclub De Pelikaan; aanvraag van een subsidie ad.€805,57 ten behoeve van de aanschaf van
Bridgemate Pro apparatuur (basisstation en 20 kastjes) t.b.v. de digitale registratie en verspreiding van
wedstrijduitslagen (aankoopbedrag €1.809,-).
Afwijzingsgrond: Hard- en software voor de verwerking van wedstrijdresultaten kan, evenals andere
randapparatuur van computers e.d., in het algemeen niet worden beschouwd als duurzame
sportvoorziening in de zin van de verordening, d.w.z. “duurzame goederen, noodzakelijk voor een
verantwoorde en volwaardige sportbeoefening”


