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Kernboodschap Op peildatum 1 november 2019 hebben 80 (75%) van de 106 sportverenigingen de 

‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’ getekend. Op één vereniging na 

hebben alle grote verenigingen met meer dan 100 leden deze verklaring getekend. 

De 80 sportverenigingen hebben gezamenlijk 37.593 aantal leden. Dit is 91% van 

het totaal aantal mensen dat lid is van een sportvereniging.  

Door middel van deze informatienota wordt motie 11.3(2015/136817) afgedaan. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Tussenbericht ‘Gelijke behandeling in de sport’ (2016/128285) 

 

Besluit College  

d.d. 29 oktober 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016128285-brief-van-Merijn-Snoek-d-d-9-maart-2016-aan-cie-Samenleving-inzake-tussenbericht-accedptatie-LHBT-sporters-motie-11-3-2.pdf
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Inleiding  
In de Agenda voor de Sport 2015-2019 is als doelstelling opgenomen dat eind 2019 honderd 

sportverenigingen de ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’ hebben ondertekend. Hierdoor 

wordt acceptatie van LHBT-ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) in de sport 

gestimuleerd. Met motie 11.3 heeft de raad verzocht om de doelstelling voor deze periode bij te 

stellen naar 198 sportverenigingen (90%) die de ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’ in 2019 

ondertekend moeten hebben. Daarnaast om een belonings- /sanctiesysteem te ontwikkelen dat 

verenigingen stimuleert te ondertekenen en een actieve bijdrage te leveren om het doel 'gelijke 

behandeling in de sport’ te behalen.  

In de motie wordt gesproken over 198 sportverenigingen. Op basis van de meest actuele lijst 

(oktober 2019) van SportSupport Kennemerland, onze uitvoeringspartner van het sportbeleid, zijn er 

106 sportverenigingen bekend. Deze verenigingen hebben gezamenlijk circa 40.714 leden. Het 

verschil ten opzichte van het getal genoemd in de motie kan verklaard worden vanuit het feit dat op 

de geactualiseerde lijst alle dubbellingen en verenigingen die inmiddels niet meer bestaan 

zijnverwijderd. Ook zijn de scouting- en speeltuinverenigingen, commerciële sportorganisaties en 

kleine recreatieve clubjes zonder bestuur van de lijst verwijderd. 

In het ‘Tussenbericht acceptatie LHBT-sporters‘ (2016/128285) wordt de commissie Samenleving 

geïnformeerd over de voortgang. Hierin staat omschreven dat in samenwerking met de 

Regenboogpartners een plan van aanpak voor ‘Acceptatie van diversiteit, waaronder seksuele 

diversiteit, in de sport‘ is gemaakt. De doelgroep in het plan van aanpak is verbreed. Specifiek staat 

genoemd dat alle personen respectvol en gelijkwaardig worden behandeld en dat discriminatie op 

welke grond dan ook wordt verworpen. Dus ook discriminatie op grond van bijvoorbeeld sekse, 

cultuur en afkomst. In het plan van aanpak is geen belonings-/sanctiesysteem in opgenomen. De 

regenboogpartners hebben aangegeven geen voorstander te zijn van deze methodiek en geloven dat 

met het opgestelde plan van aanpak de doelstelling gehaald kan worden en een actieve bijdrage 

wordt geleverd om het doel ‘gelijke behandeling in de sport’ te behalen. 

Deze informatienota informeert u over het totaal aantal verenigingen dat heeft getekend op 

peildatum 1 november 2019. Ook wordt het ledenpercentage van de verenigingen die getekend 

hebben ten opzichte van het totaal aantal verenigingen inzichtelijk gemaakt.  

Door middel van deze informatienota wordt motie 11.3(2015/136817) afgedaan. 

2. Kernboodschap 
80 verenigingen hebben getekend. 

Op peildatum 1 november 2019 hebben 80 (75%) van de 106 sportverenigingen de ‘Verklaring gelijke 

behandeling in de sport’ getekend. Op één vereniging na hebben alle grote verenigingen met meer 

dan 100 leden de verklaring getekend. De 80 sportverenigingen hebben gezamenlijk 37.593 aantal 

leden. Dit is 91% van het totaal aantal mensen dat lid is van een sportvereniging. Het plan van 
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aanpak voor ‘Acceptatie van diversiteit, waaronder seksuele diversiteit, in de sport‘ is de basis van dit 

resultaat. 

7 verenigingen tekenen op korte termijn. 

Naast de 80 sportverenigingen die al getekend hebben, hebben zes sportverenigingen aangegeven 

op korte termijn te willen tekenen. Hiervoor moet nog een formeel tekenmoment georganiseerd 

worden. Op het moment dat dit gelukt is heeft 81% van de verenigingen getekend met een totaal 

ledenpercentage van 95%.  

13 verenigingen tekenen (naar verwachting) op middellange termijn. 

Dertien sportverenigingen hebben als gevolg van bestuurswisselingen of anderen interne 

ontwikkelingen die prioriteit vragen van de vereniging, nog geen besluit genomen om de verklaring 

te tekenen. Verwachting is dat op de middellange termijn met deze verenigingen afspraken hierover 

gemaakt kunnen worden. Op het moment dat dit gelukt is heeft 93% van de verenigingen getekend 

met een totaal ledenpercentage van 98%. 

7 verenigingen kunnen de verklaring nu niet tekenen. 

Tot slot zijn er zeven sportverenigingen die hebben aangegeven de verklaring niet te willen tekenen. 

Vaak wordt als reden gegeven dat zij het niet relevant vinden omdat zij (zeer) weinig leden hebben. 

Ook wordt als reden genoemd dat men zich wel kan vinden in de aspecten van de verklaring en hier 

naar handelt, maar niet bereid is hiervoor de statuten van de vereniging aan te passen.  

In schematisch overzicht: 

Status Aantal verenigingen Percentage Aantal leden Percentage 

getekend 80 75% 37593 91% 

toegezegd te tekenen op 

korte termijn (2019)  
6 6% 1693 4% 

op middel lange termijn 

mogelijkheden 
13 12% 1425 3% 

geen mogelijkheden 7 7% 808 2% 

totaal aantal verenigingen 106 100% 40714 100% 

3. Consequenties 
Aandacht voor dit onderwerp moet op de agenda blijven staan. 

Het tekenen van de verklaring is een belangrijke stap voor de acceptatie en de gelijke behandeling 

van iedereen bij sportverenigingen. Het is belangrijk dat sportverenigingen ook gaan en blijven 

handelen naar de afspraken opgenomen in de verklaring. Verenigingen hebben hierbij ondersteuning 



 

 Kenmerk: 2019/808206 4/4 

 

nodig. Daarom is in de bestaande opdracht van SportSupport Kennemerland ondersteuning aan 

sportverenigingen op dit thema opgenomen. Dit heeft geen financiële consequenties. Gelijke 

behandeling in de sport blijft een thema binnen het sportbeleid.  

4. Vervolg 
SportSupport blijft vanuit haar rol als verenigingsadviseur de besturen die de verklaring getekend 

hebben ondersteunen bij de implementatie van gelijkheid binnen het beleid van de vereniging. Ook 

zal het onderwerp regelmatig terugkeren bij themabijeenkomsten en/of sportcongressen 

georganiseerd door SportSupport. Verder wordt vanuit het landelijk sportbeleid door middel van de 

pijlers Inclusief sporten en bewegen en Positief sportklimaat ondersteuning geboden. Het onderwerp 

verdwijnt dan ook niet van de sportagenda in de komende jaren.  

De motie 11.3(2015/136817) wordt door middel van deze informatienota afgedaan. 

 


