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1. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan topsport 2011 van Stichting Topsport
Kennemerland.

2. De kosten van het besluit bedragen € 96.269. Het besluit wordt gedekt binnen programma 4 van
de programmabegroting.

3. Het college besluit om, in het pilotjaar 2011, vijf sociale huurwoningen beschikbaar te stellen
voor de huisvesting van topsporters verbonden aan de kernsporten in Haarlem e.e.a. conform de
voorgestelde tegenprestatie van sociaal maatschappelijke inzet in de wijk. Dit heeft geen
financiële consequenties.

4. Stichting Topsport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
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Onderwerp: Prestatieplan Stichting Topsport Kennemerland 2011
Reg. Nummer: 2011/77277

1. Inleiding
Stichting Topsport Kennemerland voert het gemeentelijk topsportbeleid uit. In 2008
is voor het eerst een gemeentelijk topsportbudget beschikbaar gesteld.

Samen met topsportverenigingen, topsportclubs en bonden optimaliseert Stichting
Topsport Kennemerland het topsportklimaat in Haarlem en omgeving. Topsport
Kennemerland werkt hierbij aan een structuur waarin verenigingen met een
topsportambitie een vervolgstap binnen topsport kunnen maken en waarin
topsporters en talenten het maximale uit hun sport kunnen halen.
Stichting Topsport Kennemerland zorgt dat de voorwaarden die nodig zijn op
topsport te bedrijven aanwezig zijn in de regio.

Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uitvoering van activiteiten op het
gebied van ondersteuning van verenigingen, talenten, interne organisatie,
marketing, subsidies, business en evenementen. In samenspraak met STK heeft dit
geresulteerd in het prestatieplan 2011.

Een nieuwe prestatie in 2011 is een pilotproject waarbij huisvesting voor
topsporters beschikbaar wordt gesteld. Voor topsporters van buiten de regio vormt
de vaak lange reistijd een extra belasting. Om voor de topsporter een ideale
combinatie te realiseren van sporten, trainen, studeren/werken en wonen is een
overeenkomst met woningcorporatie Ymere met een akkoord van de gemeente van
groot belang. In 2011 worden maximaal vijf sociale huurwoningen voor dit doel
onttrokken van de woningmarkt vanuit het betaalbare aanbod (sociale huur). Er
wordt gebruik gemaakt van de vrije bemiddelingsruimte van Ymere. De topsporter
die gebruik maakt van deze regeling conformeert zich aan de tegenprestatie om vier
keer per jaar zich sociaal-maatschappelijk in te zetten in de wijk waar hij/zij wordt
gehuisvest. Na een evaluatie wordt bepaald of dit pilotproject omgezet gaat worden
in een definitieve regeling voor topsporters. De voortzetting is mede afhankelijk
van de bezuinigingen waartoe de gemeenteraad op 20 januari j.l. besloten heeft.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan topsport 2011 van

Stichting Topsport Kennemerland.
2. De kosten van het besluit bedragen € 96.269. Het besluit wordt gedekt

binnen programma 4 van de programmabegroting.
3. Het college besluit om, in het pilotjaar 2011, vijf sociale huurwoningen

beschikbaar te stellen voor de huisvesting van topsporters verbonden aan de
kernsporten in Haarlem e.e.a. conform de voorgestelde tegenprestatie van
sociaal maatschappelijke inzet in de wijk. Dit heeft geen financiële
consequenties.

4. Stichting Topsport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming
informatie over dit besluit.

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

Collegebesluit
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3. Beoogd resultaat

Zeventig Haarlemse talenten krijgen via de Haarlemse topsporten de kans op
sportief succes door middel van het faciliteren van (top)-sport infrastructuur:

a. Het ondersteunen en begeleiden van sporttalenten
b. Het ondersteunen van de Haarlemse kernsporten: honk- en softbal, turnen,

badminton en judo
c. Het faciliteren van topsportevenementen

In 2011 worden vijf sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor de huisvesting
van topsporters verbonden aan de kernsporten (judo, honk- en sofbal, badminton en
turnen) in Haarlem conform de voorgestelde tegenprestatie van sociaal
maatschappelijke inzet in de wijk.

Meer specifieke doelstellingen en resultaten zijn opgenomen in de bijlagen
(Prestatieplan Stichting Topsport Kennemerland 2011 en Notitie huisvesting
Topsporters)

4. Argumenten

Het prestatieplan past in het ingezet beleid.
Met het prestatieplan wordt topsportstimulering, en met name talentontwikkeling,
op een hoger niveau gebracht. Het prestatieplan sluit aan bij de doelen uit de
Programmabegroting 2011-2015, programma 4, beleidsveld 4.3 en bij de nota
“Haarlem Sport!, Agenda voor de Sport 2010-2014”. Met het prestatieplan worden
de topsportdoelstellingen gerealiseerd.

Met het prestatieplan wordt de topsportinfrastructuur gefaciliteerd.
Topsport Kennemerland zorgt ervoor dat de randvoorwaarden die nodig zijn om
topsport te bedrijven aanwezig zijn in Haarlem en omgeving. Belangrijke
randvoorwaarden zijn onderwijs, woongelegenheid en medische faciliteiten.

Topsporters die gebruik maken van een sociale huurwoning leveren een sociaal
maatschappelijke bijdrage aan de wijk.
Vier keer per jaar zet topsporter zich in voor de wijk waarin hij/zij is gehuisvest. Dit
kan variëren van het geven van een sportclinic op een school tot inzet bij
wijkactiviteiten en jongerenactiviteiten.

Met het prestatieplan worden vijf kernsporten ondersteund.
Er zijn vijf kernsporten benoemd. De gemeente Haarlem wil het aantrekkelijk
maken voor topsporters van met name judo, honk- en sofbal, badminton en turnen
om in Haarlem te trainen en zich voor te bereiden op het leveren van nationale en
internationale sportieve prestaties.

Stichting Topsport Kennemerland helpt verenigingen met topsportambities door
verenigingen in hun structuren te ondersteunen.
Vijf verenigingen die de kernsporten aanbieden worden financieel en inhoudelijk
ondersteund. Dit zijn Kenamju (judo), Kinheim (honkbal), Sparks (softbal), Bato
(turnen) en Duinwijck (badminton). Ook de Baseball Academy wordt ondersteund
op financieel en inhoudelijk vlak om ambities te behalen, beleid te versterken en
talentontwikkeling uit te voeren.
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Het faciliteren van topsportevenementen wordt ondersteund.
Er wordt een vast bedrag gereserveerd om evenementen te ondersteunen. Daarnaast
wordt het Topsportgala Kennemerland ondersteund.

Financiële paragraaf
Het college onderhoudt een subsidierelatie met Stichting Topsport Kennemerland.
Het totale budgetsubsidie past binnen het bedrag dat gereserveerd is ten behoeve
van topsportstimulering. Het besluit wordt gedekt uit de post Nota topsport,
kostenplaats 2471.4756.1200, productnummer 040301.

5. Kanttekeningen
geen

6. Uitvoering
Na vaststelling van dit collegebesluit kan het bijgaande prestatieplan tot uitvoering
worden gebracht. Stichting Topsport Kennemerland wordt op de hoogte gesteld
middels een verleningsbeschikking, conform de Algemene Subsidieverordening.
In november/december 2011 vindt een evaluatie plaats van de ingebruikname van
de vijf sociale huurwoningen door topsporters. Vervolgens wordt bepaald of dit
pilotproject omgezet gaat worden in een definitieve regeling voor topsporters.

7. Bijlagen
1. Prestatieplan Stichting Topsport Kennemerland 2011
2. Notitie huisvesting Topsporters

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Inleiding 

Sinds haar oprichting houdt STK zich bezig met optimalisering van het topsportklimaat. Na de eerste jaren veel stappen te hebben gezet, 

zoals het samenbrengen van de topsportclubs en het maken van een onderwijsconvenant, kenmerkt 2010 zich door uitbreiding en 

concretisering van de doelstellingen. STK heeft als missie Haarlem en haar omgeving dé Talentregio van Nederland te maken en wil 

zorgen dat topsport en talent in Haarlem gewaarborgd blijft. 

 

Met veel passie is STK uitgegroeid tot een organisatie die met alle relevante stakeholders en overheden contacten heeft gelegd en die het 

sportklimaat een absolute impuls heeft gegeven. Zo werden er 10 nieuwe faciliteiten opgetuigd, waarmee het totaal op 18 is gekomen. 

Hierdoor kunnen clubs en sporters een verdere kwaliteitsstap maken binnen hun sport. 

 

In 2010 is krachtenbundeling en samenwerken een belangrijke pijler geweest. Op allerlei vlakken zijn positieve ontwikkelingen ontstaan 

die een bijdrage hebben geleverd aan de doelen die de organisatie gesteld heeft. Hierdoor is Haarlem op sportgebied in het vizier 

gekomen en vestigden sportbonden hun talent- en topprogramma’s in het Haarlemse. 

 

In 2011 zal STK haar activiteiten ten behoeve van het regionale samenwerking uitbreiden en de faciliteiten verder optimaliseren. Het 

Olympisch Plan 2028 is daarbij een belangrijke kapstok.



 

 

 Prestaties 2011 Activiteit beschrijving SMART € 

1. Verenigingen   

1.1 Topsportclubs en  

-verenigingen 

Ondersteuning en versteviging van de 

aangemerkte topsportclubs in hun 

topsportambities:  

 

Kenamju, Kinheim, Sparks, Bato en 

Duinwijck 

STK ondersteunt 5 clubs in 2011:  

- Financieel, behalen ambities, 

versterken beleid en uitvoering 

topsport; 

- STK verzorgt persoonlijke 

begeleidingsgesprekken met alle 

clubs, met aandacht voor 

sportspecifieke situaties; 

- Circa 100 talenten en topsporters 

worden (in)direct ondersteund. 

€ 30.000,- 

1.2 Baseball Academy 

Kennemerland (BAK) 

Ondersteuning en versteviging van het 

Bondsprogramma van de KNBSB. 

STK ondersteunt de BAK in 2011 met:  

Financieel, behalen ambities, versterken 

beleid en uitvoering talentontwikkeling. 

€ 7.500,- 

1.3 Professionalisering 

topsportkader 

topsportclubs 

Organisatie van periodiek overleg met 

topsportcoördinatoren van de 

topsportclubs. Doel: versterken van 

verenigingen, samenwerking stimuleren, 

krachten bundelen, gezamenlijk 

overstijgend kader bieden. 

- Het tweejaarlijks verzorgen van een 

meeting tussen de topsportclubs; 

- Het uitwerken en oplossen van alle 

problemen/actiepunten die uit deze 

meetings voortkomen. 

€1.250,- 

1.4 Organisatie workshops 

voor sporters 

Organisatie van periodieke workshops 

t.b.v. talenten en topsporters. 

STK organiseert 2 keer per jaar 

workshops voor ca. 75 sporters per keer 

ter versterking van de ontwikkeling van 

sporters, zoals mentale training, 

voeding, stress en ontspanning. 

€ 1.000,- 

1.5 Verbetering Technisch 

Kader alle topsport- 

en talentenclubs in 

Haarlem 

Bijeen brengen van het technisch kader 

(bestuur, coaches, begeleidingsteam) van 

alle topsport- en talentenprogramma’s: 

Kennisoverdracht, samenwerken en 

nieuwe trainingsmethodieken stimuleren. 

- Halfjaarlijks organiseren van 

seminars ter bevordering van kennis 

en methodieken technisch kader.  

- Stimulering en ondersteuning van 

uitvoering topsportbeleid van de 

sportbond van de aanwezige clubs. 

€ 2.000,- 



 

 

 

1.6 Inventarisatie/ 

evaluatie behoefte 

topsportverenigingen 

Inventarisatie aan behoeften bij de 

topsportverenigingen en  gaandeweg het 

lopende jaar evaluatie of deze worden 

ingevuld. 

Halfjaarlijkse inventarisatie en evaluatie. € 1.000,- 

1.7 Faciliteiten t.b.v. 

talenten en 

topsporters 

STK realiseert en ondersteunt faciliteiten 

t.b.v. talenten en topsporters: 

- optimalisering huidige faciliteiten 

- realisatie nieuwe faciliteiten op basis 

van behoeften onderzoek (1.6) 

Uitbreiding huidige 17 faciliteiten:  
Juridisch advies, loopbaanbegeleiding, 
huisvesting vaste woonruimte, huisvesting 
korte termijn, topsportvriendelijk onderwijs, 

vervoer, sportpsychische begeleiding, 
workshops, 2x sportmedische begeleiding 
(24-uurs garantie, fysiotherapie,), 
specialistentrainer, voedingsadvisering, 
huiswerkbegeleiding, persoonlijkheidstesten, 
fysieke check-ups, professionele 
ondersteuning evenementen en -subsidie. 

Beoogd wordt om 100 a 150 sporters middels 
de gerealiseerde en te realiseren faciliteiten 
te ondersteunen. 

€ 8.500,- 

2. Talenten    

2.1 Woonruimte Realisatie van woonruimte voor jonge 

topsporters i.s.m. woningcorporatie. 

Topsporters zullen tegenprestatie leveren 

in bijv. het geven van clinics. 

Realisatie van 5 woonruimtes.   € 1.000,- 

2.2 Scholing Verdere intensivering Onderwijs 

convenant (sinds 2008) en afspraken met 

scholen (topsport vriendelijke scholen).  

 
(Convenant in verticale onderwijskolom: Dunamare 
Onderwijs Groep,  Nova College, InHolland Haarlem 
en VU) 

- Onderwijspartners effectiever 

uitdragen; 

- Topsport verenigingen koppelen aan 

de HBO instelling; 

- Talent- en topsportbegeleiding 

binnen instellingen verbeteren; 

€ 2.000,- 

2.3 Basisonderwijs Realisatie uitvoering afspraken die vanuit 

gemeente zijn gemaakt voor primair 

onderwijs (Notitie Leerplicht en Topsport- 

Ontwikkeling en implementatie concreet 

document met afspraken voor primair 

onderwijs, ten behoeve van 

€ 750,- 



 

 

 

 

 

en Cultuurtalenten Haarlem). topsporttalent. 

3. STK (intern)   

3.1 Werkterrein 1 Verbinding van Haarlem met 6 

regiogemeenten op het gebied van 

talentontwikkeling en topsport. 

Komen tot ondertekening van regionale 

intentieverklaring/convenant gericht op 

talentontwikkeling. 

€ 1.750,- 

3.2 Werkterrein 2 Invulling en inspanning tot het komen tot 

een programma binnen het convenant 

vanuit Haarlem in samenwerking met de 

regiogemeenten. 

Voor de gemeente Haarlem invulling 

geven aan talentontwikkeling / 

topsportondersteuning aan het onder 

3.1. benoemde convenant. 

€ 2.000,- 

3.3 Organisatie Uitbreiding van de organisatie van STK en 

intensivering relatie met SportSupport op 

operationeel vlak. 

STK en SportSupport zoeken op de 

volgende vlakken versterking:  

- Organisatorisch  

- Website 

- Uitvoerend 

€ 1.500,- 

3.4 Website Uitbreiding website tot hét informatiepunt 

voor topsport en talent in de regio. 

Optimalisatie huidige website tot 

wekelijks actueel en nieuwswaardig. 

€ 1.500,- 

4. Marketing    

4.1 Positionering Positionering als de organisatie voor 

topsport- en talentstimulering. 

STK staat voor al haar stakeholders 

bekend als organisatie voor topsport en 

talent. 

€ 2.000,- 

4.2 Bekendheid Bekendmaking STK als organisatie bij alle 

belanghebbenden partijen. 

Verenigingen, overheden, bonden en 

andere (profit) relaties weten van het 

bestaan van STK af en weten waar de 

organisatie zich mee bezig houdt. 

€ 2.000,- 

4.3 Samenwerking City 

marketing Haarlem 

Ism Citymarketing Haarlem zoeken naar 

welke plaats sport kan innemen wanneer 

het gaat om citymarketing.  

- Sport plaats geven in de 

stadsmarketing. 

- Koppelingen zoeken/maken met 

culturele activiteiten.  

€ 750,- 



 

 

 

 

 

 

Totaal                      € 96.000,- 

5. Subsidies    

5.1 Provinciaal  Uitwerking concreet project ten behoeve 

van talentontwikkeling en het ontwikkelen 

van technisch Kader. 

Subsidie project aanvraag indienen van 

minimaal € 15.000,- 

€ 2.000,- 

5.2 Landelijk Inventarisatie naar gelden vanuit 

NOC*NSF in het kader van 

talentontwikkeling. 

Toewerken naar minimaal 1 concrete 

subsidie aanvraag. 

€ 1.250,- 

6. Business    

6.1 Diamond club Uitbouw Diamond Club met nieuwe leden. 

 

Aantrekken van 10 nieuwe DC leden. € 1.750,- 

6.2 Sponsor ’event’ Organisatie van events gericht op het 

opbouwen en verwerven van sponsors, als 

onderdeel binnen het sponsorplan. 

- Organisatie drie bijeenkomsten; 

- Aanhaken bij reeds bestaande 

platforms. 

€ 2.500,- 

7. Evenementen   

7.1 Ondersteuning 

evenementen 

Ondersteuning van evenementen obv 

aanvragen. 

In 2011 worden topsportevenementen 

ondersteund die voldoen aan de door 

STK opgestelde topsportcriteria. 

€ 12.000,- 

7.2 Organisatie Topsport 

Gala Kennemerland 

Jaarlijkse huldiging van de Haarlemse 

sportkampioenen; -man, -vrouw, -talent, 

-master, sportploeg en gehandicapte 

sporter, sportevenement en 

sportvrijwilliger van het jaar 2011. 

Organisatie van het Topsportgala 

Kennemerland dec. 2011 

€ 10.000,- 



Notitie huisvesting Topsporters

Inleiding
Topsport Kennemerland heeft de ambitie om Kennemerland de plek voor een ideale
topsport beoefening te laten worden. De organisatie zorgt voor een structuur waarbinnen
topsporters en talenten kunnen excelleren.

De doelstellingen van de stichting zijn:

 Het bundelen van krachten tussen topsportclubs en –verenigingen.
 Het optimaliseren van de randvoorwaardelijke topsport elementen.
 Het betrokken maken van het bedrijfsleven en publiek bij topsport in Haarlem en

omgeving.

STK houdt zich tevens nadrukkelijk bezig met het herkennen en ontwikkelen van talent.
Hiervoor optimaliseert STK de randvoorwaardelijke topsport zaken die belangrijk zijn.

Het werkgebied van Stichting Topsport Kennemerland loopt van Velsen tot de
Haarlemmermeer. In dit gebied zijn een aantal kernsporten benoemd die op het hoogste
niveau opereren:

Haarlem:
Kenamju – Judo
Kinheim – Honkbal
Sparks – softbal
Bato – Turnen
Duinwijck – Badminton

Bloemendaal:
HC Bloemendaal – Hockey

Haarlemmermeer:
Hoofddorp Pioniers – Honkbal
ZPCH – synchroon zwemmen
SV Pax – ritmische gymnastiek

Topsport Kennemerland heeft als doel verenigingen met topsport ambities verder te
helpen. Dit doet zij door verenigingen in hun structuren te ondersteunen. Verenigingen
en clubs die op het hoogste niveau acteren of de ambitie hebben om op dit niveau te
acteren, kunnen in aanmerking komen om ondersteund te worden. Clubs/verenigingen
worden partner van STK en ontvangen een bijdrage in het verder optimaliseren van hun
topsportplan.

STK hanteert daarbij een aantal uitgangspunten:

1.De sport is aangesloten bij het NOC*NSF
2.De club/vereniging doet mee met de nationale top en heeft de afgelopen jaren

bewezen daar thuis te horen
3.De club/vereniging heeft sporters met een A / B of HP status
4.Mogelijkheid dat clubs als dragende factor binnen NOC*NSF beleid NTC/RTC gaat

fungeren
5.De club/vereniging brengt talenten voort en gaat op een professionele manier om met

talenten
6.De club/vereniging heeft een goede structuur
7.Uitstraling sport en mogelijkheid om evenementen naar de regio te halen
8.Clubs/verenigingen hebben een gefundeerd topsport en talentenplan (beleidsplan)



Huisvesting topsporters.
Voor topsporters van buiten de regio vormt de vaak lange reistijd een extra belasting.
Om voor de topsporter een ideale combinatie te realiseren van sporten, trainen,
studeren/werken en wonen is deze overeenkomst met woningcorporatie Ymere met een
akkoord van de betrokken gemeenten van groot belang.

De topsporters waarvoor deze regeling geldt combineren vaak hun sport met studie of
met een (parttime) baan en zijn qua inkomen aangewezen op studentenwoningen of
woningen in de sociale huur. Het akkoord van de betrokken gemeenten is dus
noodzakelijk om sociale huurwoningen voor dit doel te onttrekken van de woningmarkt.

Topsporters die in aanmerking willen komen voor huisvesting via deze regeling dienen te
voldoen aan de criteria:
- talentstatus
- lid van een club behorende tot de kernsporten “groot” Kennemerland.
- aan kunnen tonen dat de topsporter qua inkomsten aangewezen is op huisvesting in

de sociale huur

Sociaal Maatschappelijke inzet:
De Topsporter die gebruik maakt van deze regeling conformeert zich aan de
tegenprestatie om 4x per jaar zich sociaal maatschappelijk in te zetten in de wijk waar
hij/zij wordt gehuisvest.
De sociaal maatschappelijke inzet kan o.a. inhouden:
- geven van een sportclinic op de in de wijk gevestigde school
- inzet bij wijkactiviteiten, jongerenactiviteiten in de wijk

Overeenkomst met Ymere.
Per aanvraag zal bekeken worden welke woning in welke wijk geschikt is voor de
topsporter. Woningcorporatie Ymere sluit een huurovereenkomst af met de club waar de
topsporter zijn sport beoefend.

Als de topsporter zijn/haar status verliest of naar een andere club gaat buiten het
samenwerkingsverband dan heeft hij/zij geen recht meer op de woning. Het is ter
verantwoording van de club om de sporter de huur op te zeggen en de woning
beschikbaar te stellen aan een andere sporter van de club die aan de criteria voldoet of
de woning weer terug te geven aan Ymere.

Deze criteria, de criteria voor de topsporter en de sociaal maatschappelijke inzet zullen
worden opgenomen in de overeenkomst tussen de club en woningcorporatie Ymere.

Pilotproject
In 2011 zal gestart worden met een pilotproject voor Haarlem. Overeengekomen is dat in
dit jaar 5 woningen beschikbaar worden gesteld voor de huisvesting van topsporters
verbonden aan de kernsporten in Haarlem. STK overlegt met de kernsportverenigingen
welke sporters hiervoor in aanmerking komen. Via STK worden de kandidaten aangemeld
bij Ymere. In samenwerking met STK, Sportsupport en betrokken ambtenaar van de
gemeente Haarlem wordt invulling gegeven aan de sociaal maatschappelijke inzet van de
topsporter in de wijk waarin hij/zij wordt gehuisvest.

Evaluatie
In december 2011 zal een evaluatie plaatsvinden. N.a.v. de evaluatie zal uiteindelijk
worden besloten of deze afspraken over huisvesting van topsporters en hun sociaal
maatschappelijke inzet in de wijk zal worden geformaliseerd.


