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1. Het college besluit de B&W nota van 31 mei 2011, met nummer STZ/JOS 2011/138153, in te
trekken.

2. Het college besluit Haarlem als speelstad voor het EK Honkbal 2012 kandidaat te stellen.
3. De kosten van het besluit bedragen € 50.000. Het besluit wordt gedekt uit programma 4.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een

persbericht.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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Onderwerp
EK Honkbal 2012

B & W-vergadering van 2 augustus 2011

DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd een besluit te nemen inzake het kandidaat stellen van Haarlem als speelstad voor
het EK Honkbal 2012.
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Onderwerp: EK Honkbal 2012
Reg. Nummer: STZ/JOS 2011/210501

1. Inleiding
Het college heeft op 31 mei 2011 besloten dat de Gemeente Haarlem zich niet
kandidaat stelt als speelstad voor het EK Honkbal 2012.
Eén van de redenen was een financieel tekort van € 61.000,-, op een totaalbedrag
van € 106.000,-.

Op basis van deze afwijzing zijn er vervolggesprekken geweest met de KNBSB
over een lagere financiële bijdrage.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de B&W nota van 31 mei 2011, met nummer STZ/JOS

2011/138153, in te trekken.
2. Het college besluit Haarlem als speelstad voor het EK Honkbal 2012

kandidaat te stellen.
3. De kosten van het besluit bedragen € 50.000. Het besluit wordt gedekt uit

programma 4.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de

media krijgen een persbericht.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Een groot evenement in de stad op het terrein van een van de kernsporten, namelijk
honkbal.
Het ter beschikking stellen van het Honkbalstadion in Sportpark Pim Mulier, de
enige A-locatie in Nederland en daarbij bijdragen aan een positieve uitstraling van
de stad Haarlem, als dé honkbalstad van Nederland.
Daarnaast heeft het evenement een positieve uitstraling op de breedtesport in de
stad.

4. Argumenten
De kosten voor het aanwijzen van Haarlem als speelstad zijn lager.
In een gesprek dat na afwijzing heeft plaatsgevonden tussen de KNBSB en de
gemeente Haarlem is afgesproken dat er geen tribunes worden neergezet en dat
Haarlem alleen kan gaan voor C-wedstrijden, waarvoor de bijdrage € 40.000,- is.
De totale kosten komen dan op € 50.000,-, in plaats van € 106.000,-. De dekking is
gevonden binnen de begroting Jeugd, Onderwijs en Sport.

Italiaans of Duits team krijgt thuisbasis in Haarlem
Daarnaast heeft de bond toegezegd haar uiterste best te zullen doen om Italië al haar
thuiswedstrijden in Haarlem te laten afleggen. Zo kan er tijdens het EK een
Italiaanse week worden georganiseerd, waardoor het in de hele stad gaat leven, wat
een klein positief effect kan hebben op de bezoekersaantallen. Gezien de nabijheid
van Duitsland zou dat ook een optie kunnen zijn.
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Haarlem is de bakermat van het honkbal
In 2012 bestaat het honkbal 100 jaar. Haarlem is daarvoor de bakermat.
Aangezien honkbal een kernsport is en Haarlem veel heeft geïnvesteerd in het Pim
Mulier-stadion, ligt het voor de hand dat Haarlem zich kandidaat stelt als speelstad
voor het EK Honkbal in september 2012.
Bovendien is Haarlem honkbalstad. Een EK in Nederland waarbij de wedstrijden
niet in Haarlem plaatsvinden, is voor velen ondenkbaar. Hiermee dient rekening te
worden gehouden.

De bond zorgt in afstemming met SRO voor de beschikbaarheid van het stadion
De KNBSB is verantwoordelijk voor een goed verloop van het EK en is tevens
verantwoordelijk voor de competitie. M.a.w.: De KNBSB houdt met beide
aspecten rekening en zorgt voor een goede afstemming.
Daarnaast heeft het honkbalstadion de z.g. A-status. Dit laatste impliceert onder
meer, dat in voorkomende gevallen het honkbalstadion beschikbaar moet zijn voor
internationale wedstrijden/toernooien.

5. Kanttekeningen
- De kaartverkoop zal naar verwachting minder zijn omdat het

Nederlands team geen wedstrijden in Haarlem speelt.
- Op dit moment is er nog geen zekerheid over het aantal wedstrijden

dat bijvoorbeeld Italië in Haarlem kan spelen.
- Als gevolg hiervan blijft onzeker of er sprake kan zijn van een

Italiaanse week en of er sprake zal zijn van sponsoring door de
Haarlemse middenstand.

6. Uitvoering
- Communicatie naar de KNBSB;
- Sponsorfinding in de stad via Citymarketing/evenementenmanager;
- Oprichten gemeentelijke werkgroep bestaande uit afvaardigingen van de

afdelingen JOS, Economie & Cultuur, SportSupport, STK en SRO.

7. Bijlagen
-

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


