
 

 
B&W 
1.     Het college besluit maximaal twee maal per jaar een huldiging van Haarlemse 

sportkampioenen te houden. 
2.     Het college stelt de criteria vast waaraan de individuele- en teamsporters moeten voldoen om 

in aanmerking te komen voor de huldiging. 
3. De kosten van het besluit bedragen jaarlijks ongeveer € 5000,--. Het besluit wordt gedekt uit 

het budget Representatie. 
4. Communicatie over de regeling vindt plaats middels een persbericht en publicatie in de 

stadskrant. 
5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.  
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DOEL: Besluiten 
Het college is bevoegd te besluiten over de Huldiging Haarlemse sportkampioenen op grond van de 
gemeentewet. 
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Onderwerp: Huldiging Haarlemse sportkampioenen  
Reg. Nummer: 2013/42994 
 
 
1. Inleiding 
Haarlem is trots op haar sporters en vindt het belangrijk aandacht te besteden aan 
winnaars van nationale en internationale kampioenschappen. De afgelopen jaren 
zijn veel sporters ontvangen en gehuldigd in het stadhuis. De huldigingen vonden 
ad hoc plaats. Haarlem wil de lijn om sportkampioenen te huldigen voortzetten in 
een vast stramien:  een halfjaarlijkse huldiging, waarvoor het bestuur van een 
sportvereniging de sporter(s) aanmeldt. Bij de huldigingen wordt een Haarlemse 
sportmedaille  uitgereikt. De sporters zetten hun handtekening in een Haarlems 
sportboek, zodat de sportkampioenen herinnerd zullen blijven. 
 
Voor de sporters gelden de volgende criteria: 

1) Een individuele sporter of een team heeft een 1e, 2e of 3e plek behaald bij 
een Nederlands of Europees kampioenschap in een competitie van een 
sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF of heeft een 1e t/m 6e plaats 
behaald bij een Wereldkampioenschap, Olympische of Paralympische 
Spelen. 

2) Een individuele sporter is woonachtig in de gemeente Haarlem. Een team 
behoort tot een binnen de gemeente Haarlem gevestigde sportvereniging. 

 
2. Besluitpunten college 

1.     Het college besluit maximaal twee maal per jaar een huldiging van 
Haarlemse sportkampioenen te houden. 

2.     Het college stelt de criteria vast waaraan de individuele- en teamsporters 
moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de huldiging. 

3. De kosten van het besluit bedragen jaarlijks ongeveer € 5000,--. Het 
besluit wordt gedekt uit budget dat beschikbaar is bij Representatie. 

4. Communicatie over de regeling vindt plaats middels een persbericht en 
publicatie in de stadskrant. 

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

 
3. Beoogd resultaat 
Met dit huldigingsbeleid is er structureel aandacht voor sportkampioenen. Het is 
een versobering ten opzichte van eerdere huldigingen. 
 
4. Argumenten 
Het huldigingsbeleid past in het ingezet beleid. 
In het coalitieakkoord 2010-2014 wordt onder andere gesproken over de 
economische profilering van Haarlem en een goede cohesie in de stad. Het huldigen 
van de sporters draagt hieraan bij. 
Het halfjaarlijks  inplannen van de huldiging geeft de mogelijkheid om sporters 
structureel aandacht te geven. De sporters en de sport krijgen aandacht door breed 
uit te nodigen en er wordt publiciteit aan gegeven. Dit sluit ook aan bij de nota 
“Haarlem Sport!, Agenda voor de Sport”.   
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Het huldigingsbeleid wordt versoberd. 
Voorheen werden sportkampioenen op verschillende tijdstippen in het jaar 
gehuldigd. Er werd een cheque t.w.v. € 500,-- uitgereikt aan een sportteam en 
bloemen aan alle sporters en begeleiders.  In plaats van een cheque en bloemen  
worden nu sportmedailles en een roos uitgereikt; een versobering van het 
huldigingsbeleid. De criteria die het college in 2007  heeft vastgesteld voor de 
uitreiking van de penning van verdienste aan sportkampioenen blijven van 
toepassing. 
 
De organisatie van de huldigingen wordt verbeterd. 
Door het vroegtijdig inplannen en vastleggen van de data voor de huldigingen kan  
een goede afstemming, communicatie en voorbereiding plaatsvinden met de 
sportbestuurders. Het vroegtijdig inplannen biedt ook de kans om groepen sporters 
uit de stad uit te nodigen. Hierbij kan gedacht worden aan de leerlingen van de 
eventuele toekomstige LOOT-school.  
 
Financiële paragraaf  
De kosten voor de catering voor 200 gasten bedragen  € 3000,-- en worden gedekt 
uit het budget 221.4431.413 (Vaste ontvangsten).  De kosten voor 500  medailles 
(voor vijf jaar) en een Haarlems Sportboek bedragen  € 1800,-- en  worden gedekt 
uit het budget 221.4431.411 (relatiegeschenken). De bloemen worden gedekt uit het 
budget  221.4431.412 (bloemen). 
 
5. Kanttekeningen 
- 
 
6. Uitvoering 

1) Er wordt een aanmeldingsprocedure via de gemeentesite gecreëerd waar het 
bestuur van een sportvereniging de sporter aanmeldt voor de huldiging. 

2) Twee maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waar de gemeente 
Haarlem medailles uitreikt aan sporters die voldoen aan de criteria. De 
medailles worden uitgereikt door de wethouder Sport. Bij verhindering zal 
een ander lid van het college de medailles uitreiken. 

Communicatie 
De regeling wordt bekend  gemaakt via de Stadskrant en een persbericht. Daarnaast 
worden via gemeentelijke accounthouders partijen benaderd om hen te wijzen op 
deze regeling. 
 
7. Bijlagen 
geen  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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