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Onderwerp: Prestatieplan SportSupport breedtesport 2012 t/m 2014
Reg. Nummer: 2011/282921

1. Inleiding

Stichting SportSupport Kennemerland is de hoofduitvoerder van het gemeentelijk
breedtesportbeleid. De gemeentelijke subsidie bestaat uit een deel budgetsubsidie
en een deel cofinanciering van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur
(combinatiefuncties). De besluitvorming over de combinatiefuncties is al in een
separate nota behandeld.

Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uitvoering van activiteiten op het
gebied van sportstimulering, de maatschappelijke functie van sport, sport in de
wijk, serviceverlening en advisering van georganiseerde sport en evenementen. In
de uitvoering is dit terug te vinden in verschillende thema’s, namelijk schoolsport,
verenigingssport, aangepast sporten, ouderensport en buurtsport.
In samenspraak met SportSupport heeft dit geresulteerd in het prestatieplan
breedtesport 2012 t/m 2014.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan SportSupport
breedtesport 2012 t/m 2014.

2. De kosten van het besluit bedragen € 320.772,-- per jaar. Het besluit
wordt gedekt uit programma 4, Sport algemeen.

3. SportSupport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie
over dit besluit.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de
commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat

- Hogere sportdeelname van Haarlemmers door middel van
sportstimuleringsactiviteiten; het percentage Haarlemmers ouder dan 15
jaar dat in 2012 regelmatig (minstens 1 maal per twee weken) sport, stijgt
naar 62%. In 2010 was dit percentage 61%;

- Het versterken van de sportverenigingen in de stad;
- Stimuleren van het gebruik van het jeugdsportfonds, de jeugdsportpas, sport

in de wijk en de Beweegpas 50+.

Meer specifieke doelstellingen en resultaten zijn opgenomen in de bijlage
(= het prestatieplan SportSupport breedtesport 2012 t/m 2014).

4. Argumenten

Het prestatieplan past in het ingezet beleid.
Uitgangspunt van het sportbeleid is de toegankelijkheid van deelname aan
sport voor alle Haarlemmers. Sporten stimuleert een optimale ontwikkeling
en bevordert de participatie en de sociale cohesie onder Haarlemmers.
Het prestatieplan sluit aan bij de doelen uit de Programmabegroting 2012,
programma 4, beleidsveld 4.3 en bij de nota “Haarlem Sport!, Agenda voor
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de Sport 2010-2014”. Met het prestatieplan worden de breedtesport-
doelstellingen gerealiseerd.

Met het prestatieplan wordt een hogere sportdeelname onder Haarlemmers
gestimuleerd.

Sportdeelname wordt gestimuleerd met de realisatie van een op doelgroepen
aangepast sportaanbod. Sport wordt bij de schooljeugd zowel onder als na
schooltijd gestimuleerd. Enkele voorbeelden zijn: schoolsporttoernooien,
aanbod tijdens de kerstvakantie, een Olympische Dag voor leerlingen van 40
basisscholen en een uitgebreid sportaanbod in de wijken. Met de
jeugdsportpas (6-12 jaar) en SportZ4U (12-16 jaar) kan de jeugd voordelig
kennismaken met diverse sporten. Ook ouderen worden bediend: met de
Beweegpas 50+ kunnen 50-plussers kennismaken met het sporten bij een
vereniging.
Met verschillende activiteiten wordt sporten voor mensen met een beperking
gestimuleerd, onder andere door het aanbod uit te breiden.

Met het prestatieplan worden sportverenigingen ondersteund.
De ondersteuning van sportverenigingen wordt, mede aan de hand van
resultaten van de verenigingsmonitor, verder vormgegeven. Er worden onder
andere cursussen en bijeenkomsten voor verenigingen georganiseerd en de
informatie voor sportverenigingen op de website wordt uitgebreid.

Financiële aspecten
Het college onderhoudt een structurele subsidierelatie met Stichting
SportSupport Kennemerland. Het totale budgetsubsidie past binnen het
bedrag (inclusief de dit jaar opgelegde bezuiniging van 10 %) dat
gereserveerd is ten behoeve van breedtesportstimulering. Het besluit wordt
gedekt uit programma Sport algemeen, kostenplaats 2471.4756.1000

De financiering van het prestatieplan breedtesport 2012 t/m 2014 berust op
diverse bronnen:
Budgetsubsidie
Impuls brede scholen, sport en cultuur
Eigen middelen SportSupport, sponsorgelden

SportSupport heeft over het jaar 2010 een accountantsverklaring met
rechtmatigheidsverklaring aangeleverd en voldoet hiermee aan de
subsidieverplichtingen. De financiële administratie is per 2010 op orde. De
financiële verantwoording over 2011 zal geen probleem zijn.

5. Kanttekeningen
geen



3

6. Uitvoering
Na vaststelling van dit collegebesluit kan het bijgaande prestatieplan tot uitvoering
worden gebracht. Stichting SportSupport wordt op de hoogte gesteld middels een
verleningsbeschikking, conform de Algemene Subsidieverordening.
Middels een kwartaalverslagen en kwartaaloverleggen wordt de voortgang van het
prestatieplan besproken.

7. Bijlagen
1. Prestatieplan SportSupport breedtesport 2012 t/m 2014

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE GEMEENTE HAARLEM 
Uiterste indieningsdatum: jaarlijks per 1 augustus 

T.a.v. Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511, 20Q3 PB Ha_arlern 
3 9 Ci l-HffllMiffliH. 

Datum aanvraag: 28 juli 2011 
Gegevens Aanvrager 
Naam organisatie en 
koepelorganisatie 

Stichting SportSupport Kennemerland 

Correspondentieadres (bij 
voorkeur postbus opgeven!) 

2517 

Postcode en woonplaats 2002 RA Haarlem 

Telefoonnummer 023-5260302 

E-mail adres ibuitendiik(fl)sportsupport.nl E-mail adres 

Kamer van Koophandel nummer 41227196 

Datum oprichting Stichting 24 oktober 1996 

Bank- of gironummer waar de 
subsidie op gestort wordt 

388026863 

Informatie subsidie 
Subsidiejaar 2012-2013-2014 

Subsidieaanvraag bedrag 320.772, - Euro (Prestatieplan 2012) 

U dient uw prestatieplan en eigen begroting, balans en financiële jaars tukken mee te 
sturen. 
Wij verzoeken u als bijlage specificaties of offertes mee te sturen. Aanvraagformulieren 
waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen. 
Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de eerste aanvraag de statuten mee te sturen 
De algemene subsidieverordening kunt u vinden op: www.haarlem.nl, klik op bestuur en 
organisatie, zie tabel documenten en cijfers, klik op: BIS (bestuurlijk informatie 
systeem). Kies vervolgens verordeningen. Zoek algemene subsidieverordening gemeente 
Haarlem. 

Ondertekening 
Plaats Haarlem 

Datum >)'?/(' 
Naam 
voorzitter/secretaris/directeur 

J. Buitendijk 

Handtekening 
voorzitter/secretaris/directeur - J ^ — 
Handtekening 
voorzitter/secretaris/directeur 

'JS5=' 

Aanvraagformulier subsidie gemeente Haarlem pagina ina 1 Uit 1 

http://www.haarlem.nl


Concept Prestatieplan SportSupport 2012 + 2013 + 2014 

1 H Sportstimulering Omschrijving Doelstelling 
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Schoolsport BO Voor schooljeugd in de leeftijd 6 tot 12 jaar worden 15 schoolsporttoernooien 
georganiseerd. De toernooien vinden plaats op diverse binnen- en buitensport 
locaties in Haarlem. De toernooien worden grotendeels georganiseerd in 
samenwerking met de Haarlemse sportverenigingen, KVLO en 
vakleerkrachten. Deze toernooien worden het gehele schooljaar door 
georganiseerd. Middels een schoolsportkalender worden de scholen al in een 
vroegtijdig stadium op de hoogte gesteld van de toernooien. 

Organiseren 15 schoolsporttoernooien. 
50% van de Haarlemse basisscholen structureel te laten deelnemen. Additioneel 
25% van de Haarlemse basisscholen aan 2 toernooien laten deelnemen. 
Een deelname basis creëren van minimaal 8 scholenteams per toernooi. 
Opstellen en distribueren van schoolsportkalender. 
Uitbreiden van de schoolsportkalender met extra sporten. 
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Schoolsport-VO Voor schooljeugd in de leeftijd 12 tot 18 jaar worden 8 schoolsporttoernooien 
georganiseerd. De toernooien vinden plaats op diverse binnen- en buitensport 
locaties in Haarlem. De toernooien worden grotendeels georganiseerd in 
samenwerking met de Haarlemse sportverenigingen, KVLO en 
vakleerkrachten. Deze toernooien worden het gehele schooljaar door 
georganiseerd. Middels een schoolsporlkalender worden de scholen al in een 
vroegtijdig stadium op de hoogte gesteld van de toernooien. 

Organiseren 8 schoolsporttoernooien. 
90% van de Haarlemse voortgezet onderwijsinstellingen laten deelnemen aan een 
schoolsporttoernooi. 
Opstellen en distribueren van schoolsportkalender. 
Uitbreiden van de schoolsportkalender met extra sporten. 

l 

JSP 6-12 jaar Haarlem Bij de JeugdSportPas komen 7800 leerlingen van groep 4 t/m groep 8 uit het 
basisonderwijs met sporten in aanraking. Door meerdere sporten in blokken 
van vier trainingen of dinics aan te bieden, maken de kinderen kennis met 
sport. Doorstroming naar sportverenigingen is een nevendoel. Alle Haarlemse 
kinderen ontvangen via de school een eigen JSP-brochure, waarin het 
sportaanbod voor het gehele schooljaar staat. 

1750 BO leerlingen schrijven zich in om deel te nemen aan JSP. 
Behouden/uitbreiden van het aantal sportaanbieders. 
De samenwerking met KOH versterken. 
Nieuwe JSP website t.b.v. digitaal inschrijven realiseren en inzetten. 

1.4 SportZ4U12-16Jaar Middelbare scholieren nemen deel aan sportspecifieke activiteiten onder 
schooltijd, hierin wordt kennis gemaakt met in Haarlem gevestigde sporten en 
verenigingen. 

500 leerlingen schrijven zich in om deei te nemen aan JSP. 
Behouden/uitbreiden van het aantal sportaanbieders. 
De samenwerking met KOH versterken. 
Nieuwe JSP website t.b.v. digitaal inschrijven realiseren en inzetten. 

1.5 
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Sport In De Sport In is een driedaagse sportinstuif voor de Haarlemse basisschooijeugd 
(in de leeftijd 6 tot 13 jaar) met gevarieerd aanbod van sport, life time en fun 
tijdens de kerstvakantie. De Sport In wordt georganiseerd in samenwerking met 
o.a. sportverenigingen, SRO. Kennemer Sportcenter en CIOS. 

1200 (3 dagen a 400 p/d) kinderen kennis laten maken met allerhande sporten. 

1.6 
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Olympische Dag Haarlem 2012 De Olympische Dag wordt in 2012 georganiseerd voor leerlingen van 40 
basisscholen Haarlem en omstreken. Deze Olympische Sportdag wordt mede 
mogelijk gemaakt door 300 vrijwilligers, CIOS, InHolland en de Haarlemse 
sportverenigingen. 

2000 deelnemende scholieren van basisschoolgroepen 7+8 

1.7 Beweegpas 50+ Veel oudere Haarlemmers nemen niet deel aan sportieve recreatie. Tenvijl 
sporten juist ook voor ouderen goed is, voor gezondheid, weerbaarheid en 
sociale contacten. Bovendien zijn oudere clubleden waardevol als vrijwilligers 
met ervaring en vrij tijd. Via de Beweegpas kunnen ouderen kennis maken met 
een scala aan sporten en sportverenigingen. Na een introductie van 4 lessen 
kan men aansluitend lid worden van een vereniging. 

400 inschrijvers met een aanbod van minimaal 40 sporten. 

Toe te wijzen bedrag € 140.000,00 

2 Maaschappelijke functie van de 
Sport 

Omschrijving Doelstelling 

Aangepast Sporten (AS): 
2.1 AS Wegwijzer Aanbod Aangepast Sporten inzichtelijk maken voor mensen met een beperking: 

lichamelijk, verstandelijk, visueel, auditief en chronisch. Actueel houden + 
uitbreiden website. 

Wekelijks actueel houden van het sportaanbod via de wegwijzer aangepast sporten 

2.2 AS Jeugdsport-aanbod Ontwikkelen jeugdsport bij gehandicaptensportverenigingen. 2 verenigingen toevoegen. 
2.3 AS JeugdSportPas-aanbod AS aanbod toevoegen aan JSPbrochure Minimaal 5 verenigingen in de brochure met een aangepast sporten aanbod. 
2.4 AS Paardrijden Deze subsidie wordt administratief doorgesluisd naar de Stichting Gehandicapt 

Paardrijden 
Deze subsidie wordt administratief doorgesluisd naar de Stichting Gehandicapt 
Paardrijden 

2.5 AS Erbij Horen Mensen met een psychiatrisch heden en verleden laten participeren in de sport. >30 cliënten uit de GGZ i.s.m. Roads, Geestgronden en RIBW nemen deel aan 
sportaanbod zoals zaalvoetbal, volleybal, badminton en fitness. 

2.6 AS Sport Speciaal Onderwijs Het aanbod voor het project Sport Speciaal Onderwijs biedt leerlingen van 
vierscholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om kennis te 
maken met diverse sporten, waarbij het aanleren van sociale vaardigheden een 
belangrijke factor is. 

2 speciaal onderwijs scholen bedienen met het aanbod van diverse sporten. 
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Allochtoon sportkader In samenwerking met de KNVB worden voetbalverenigingen ondersteund in het 
opleiden en begeleiden van allochtoon kader. 

Bij twee verenigingen (Noord en Schalkwijk) wordt er allochtoon kader geworven, 
opgeleid en ondersteund. 

9 
Toe te wijzen bedrag € 70.000,00 

3J Sport in de Wijk Omschrijving Doelstelling 
3.11 Sport In de Wijk NOORD 

-1 
Prestatie afspraken SportSupport. Streetcornerwork, Doek en Haarlem effect 
worden gekoppeld waardoor er gezamenlijke activiteiten ontstaan. 

1 maal in de week een zaalvoetbalactiviteit in De Dolfijn voor jongeren uit de 
Indische buurt 

Krajicek Playground 3 maal per week worden er activiteiten georganiseerd op het Krajicek 
Playground Nieuw Guineaplein voor alle leeftijden. 

3 dagdelen per week wordt het Nieuw Guineaplein bezocht door de sportbus en 
sportbuurtwerkers. 

In schoolvakanties worden straatvoetbaltoernooien georganiseerd, voor 8-12 
jaar. 12-14 jaar en 15+. 

Er worden elke schoolvakantie(4x) met uitzondering van de kerstvakantie 3 
activiteiten georganiseerd op het Flevoplein en het Nieuw-Guineaplein. 

Naschools sportaanbod op basisschool Bavo locatie Revius 1 maal in de week sportaanbod 
Jonnerenparticipatie Sport Initiatieven voor sportdeelname van jongeren worden ondersteunt. Minimaal 2 initiatieven van jongeren worden ondersteund. 

^ Sport In de Wijk CENTRUM, ZUID, WEST Wekelijks worden in Centrum Zuid-West buitenschoolse Sport In De Wijk 
(SidW)-activiteiten georganiseerd voor jeugd 12-18 jaar. 

1 maal in de week een gezamenlijke activiteit met het jongerenwerk van Haarlem 
Effect in de Rozenprieel. 

Prestatie afspraken SportSupport. Streetcornerwork, Doek en Haarlem effect 
worden gekoppeld waardoor er gezamenlijke activiteiten ontstaan. 

1 maal in de week een gezamenlijke activiteit met Haariem effect op het 
Brouwersplein. 

4 
Jonnerenparticipatie Sport Initiatieven voor sportdeelname van jongeren worden ondersteunt. Minimaal 1 initiatief van jongeren wordt ondersteund. 
Sport In de Wijk SCHALKWIJK Wekelijks worden in Schalkwijk buitenschoolse Sport In De Wijk (SidW)-

activiteiten georganiseerd voor jeugd 12-15 jaar. 
3 maal in de week wordt er in de Spaarnehal een sportinstuif georganiseerd. 

Wekelijks worden in Schalkwijk buitenschoolse Sport In De Wijk (SidW)-
activiteiten georganiseerd voor jeugd 15-21 jaar. 

2 maal in de week wordt er zaalvoetbal in de Spaarnehal georganiseerd. 

In schoolvakanties worden straatvoetbaltoemooien georganiseerd, voor 8-12 
jaar. 12-14 jaar en 15+. 

Er worden in 4 schoolvakanties 3 activiteiten georganiseerd. 

Jongerenparticipatie Sport Initiatieven voor sportdeelname van jongeren worden ondersteunt. Minimaal 2 initiatieven van jongeren worden ondersteund. 
3.4 Sport In de Wijk OOST 

Krajicek Playground; Teylerpleln 3 maal per week worden er activiteiten georganiseerd op het Krajicek 
Playground Teylerpleln voor alle leeftijden. 

3 dagdelen wordt het Teylerpleln bezocht door de sportbus en sportbuurtwerkers. 

Krajicek Playground; Graafschapsplein 2 maal per week worden er activiteiten georganiseerd op het Krajicek 
Playground Graafschapsplein voor alle leeftijden. 

2 dagdelen wordt het plein aan de Graafschapsstraat bezocht door de sportbus en 
sportbuurtwerkers. 

Cruijff Court 2 maal per week worden er activiteiten georganiseerd op het Cruijff Court 
Leonard Springerlaan voor alle leeftijden. 

2 dagdelen wordt het Cruijff Court bezocht door de sportbus en sportbuurtwerkers. 

Jongerenparticipatie Sport Initiatieven voor sportdeelname van jongeren worden ondersteunt. Minimaal 2 initiatieven van jongeren worden ondersteund. 
3.5 FEMflt Beweging en voedingsadvies voor vrouwen i.s.m. moedercentra. Sportaanbod en voedingsadvies in vier stadsdelen, gemiddeld 12 deelnemers per 

Toe te wijzen bedrag € 128.272,00 

4 Serviceverlening en advisering 
georganiseerde sport 

Omschrijving Doelstelling 

4.1 Commissie Duurzame Voorzieningen Subsidieverstrekking en financieel advies aan sportverenigingen; Aanvragen 
worden door commissie beoordeeld. SportSupport verzorgt secretariaat en 
uitvoering. 

Verenigingsadvies (VA) 
4.2 VA Belangenbehartiging Belangenbehartiging voor verenigingen en gebruikers van accommodaties 

t.o.v. gemeente, bonden, maatschappelijke partners en andere partijen. 
Belangenbehartiging bij 5 verenigingen/ gebruikers van sportaccommodaties bij 
nieuwe vormen van samenwerking, bij fusie of accommodatiebeheer. 

4.3 VA Cursusaanbod VA-cureussen voor werving en behoud van kader en leden. Verbeteren van 
kennis bij verenigingskader. 

270 Haarlemse verenigingen krijgen periodiek een cursusaanbod gepresenteerd op 
het gebied van werving en behoud van vrijwilligers, publiciteit, financiën, 
sponsoring. 

4.4 VA J-score/Jeugdsportmonltor Onderzoek naar participatie van jeugdleden bij verenigingen Onderzoek bij 30 verenigingen 
4.5 VA Juridische ondersteuning Advocatenkantoor Koster biedt voor 20 verenigingen 3 uur juridische 

dienstverlening. (Sponsor/bartenJeal). SportSupport organiseert en verwijst 
door, verricht nazorg. 

In 2012 ontvangen max. 20 verenigingen elk max. 3 uur juridisch advies en 
ondersteuning. 

4 6 VA Kanjers in de Sport Kadercursus voor jeugdtrainers en begeleiders ter versterking van de 
teamspirit. 

6 verenigingen, 15 deelnemers 

4.7 VA Politiek Sportcafé Bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 80 
sportbestuurders 

SportSupport organiseert een Politiek Sportcafé uit de actualiteit van de Haarlemse 
sport, voor 60-80 deelnemers uit de sport en lokale politiek, teneinde ideeën en 
zienswijzen uit te wisselen. 

4.8 VA Sportbestuurderskoepel Belangenbehartigingsorgaan voor sportverenigingen, met afgevaardigden van 
de Haarlemse verenigingen namens de Haarlemse sport. SportSupport initieert 
en ondersteunt. 

Bijeenroepen van sportbestuurder van Haarlemse verenigingen voor een 
platformoverleg, 3x per jaar. 

4.9 VA Thema-avonden Organiseren van thema avonden o.b.v. vragen van verenigingen. Organiseren van 2 thema avonden voor circa 20 deelnemers per avond. 
WV 
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WV Nieuwsbrief SportSupport geeft 4x per jaar een Nieuwsbrief uit voor alle Haarlemse 
sportverenigingen en andere belangstellenden. Dit informatiebulletin bevat 
algemene sportinformatie en informatie specifiek voor Haarlemse verenigingen. 

4 nieuwsbrieven in 2012 
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WV Helpdesk 
(website, database, telefonisch en digitaal) 

De website - www.sportsupport.nl - geeft informatie over SportSupport en haar 
activiteiten, over lokale sport en breedtesport. De site wordt regelmatig 
uitgebreid en vernieuwd. 

SportSupport heeft een telefonische en digitale helpdeskfunctie voor 
sportverenigingen en voor individuele sportbeoefenaars. 

Ontwikkelen en onderhouden van database voorzien van allerlei relevante 
informatie ten behoeve van sportverenigingen. 

Toe te wijzen bedrag € 70.000,00 

5a Evenementen Omschrijving Doelstelling 
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Zilveren Kruis Achmea Loop Hardloopwedstrijd over 5 afstanden, 5000 deelnemers Op de laatste zondag in september nemen maximaal 5000 lopers deel aan de 
Zilveren Kruis Achmea Loop. Halve marathon, 10 km. 5 km. 1,5 km Familyrun, 750 
m Kabouterrun , incl. Businessloop. 
Aantal teams: 100 
Kinderen: 1000 
Individuele deelnemers: 3400 
Positief saldo 

' Toe te wijzen bedrag € 12.500,00 

Totaal toe te wijzen bedrag € 420.772,00 (inclusief 2,3% (indexering)' (348.560 - 35.000 (bezuiniging 2012)) = 320.772 + 
100.000 (cofinanciering combifuncties) 
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