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Haarlem, 06 juni 2019 

Betreft: uitstel subsidie sociale basis 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, 

Op 18 april jl. is er door de gemeenteraad een motie aangenomen die de uitvraag sociale basis één 

jaar uitstelt. Hiermee is vroegtijdig een einde gekomen aan de gesprekken die op gang waren 

gekomen aan de verschillende thematafels.  

Dit schrijven komt vanuit verschillende partijen aan de thematafels die hun toegevoegde waarde in 

het sociale domein reeds bewezen hebben, maar die nog geen structurele subsidierelatie met de 

gemeente onderhouden. Wij zijn dankbaar dat de gemeente Haarlem onze toegevoegde waarde 

heeft herkend en erkend door ons uit te nodigen aan één of meerdere thematafels. Het beleid om 

ook de kleinere partijen op deze manier een stem te geven stemt ons positief. Wij geloven dat een 

krachtige sociale basis in Haarlem kan bestaan, juist door een grote diversiteit aan organisaties en 

partijen.  

De visie van de gemeenteraad dat grotere en kleinere organisaties samen de sociale basis vormen in 

de stad en dat daarom ook de kleinere organisaties de mogelijkheid moeten hebben voor een 

structurele subsidierelatie, is nu uitgesteld. Voor sommige van deze organisaties was dit de 

mogelijkheid hun sociale impact te kunnen bestendigen. 

Als kleinere en nieuwe initiatieven bereiken wij veelal een moeilijk te bereiken doelgroep, onder 

meer door de inzet van vrijwilligers, betrokkenheid vanuit de wijk en kleinschaligheid van de 

organisaties. De impact van onze organisaties is groot. Honderden vrijwilligers en nog veel meer 

bezoekers weten onze organisaties wekelijks te vinden en zijn actief betrokken. De impact per 

organisatie vindt u toegevoegd als bijlage. Afgelopen periode hebben wij al een aantal van u mogen 

ontmoeten op onze locaties en hiermee heeft u een beeld gekregen van het werk dat wij doen.    

De impact van het besluit om de uitvraag sociale basis één jaar uit te stellen op onze organisaties is 

groot. Veelal worden wij nu gefinancierd door fondsen, achterban, ondernemers en particulieren. 

Hierin is door ons als partijen toegewerkt naar 2020. Voor fondsen is cofinanciering vanuit de 

gemeente essentieel. Daarnaast zijn fondsen vaak beschikbaar voor een maximum van drie jaar.  

Dat betekent dat, in het besef dat er geen toezeggingen zijn gedaan, een uitstel van het 

subsidietraject kan leiden tot mogelijke beëindiging van initiatieven. Onzekerheid over financiering 



 

 

vanuit de gemeente maakt dat wij mogelijk afscheid moeten nemen van professioneel en toegewijd 

personeel of de huur van onze locatie moeten beëindigen.  

Wij verzoeken de Raad om in besluitvorming over de inrichting van de subsidie sociale basis in 2020 

mee te nemen dat wij als kleinere initiatieven: 

- creatief om gaan met het zoeken naar financiële middelen, door eigen inkomsten, fondsenwerving, 

sponsoring door bedrijven, etc.; 

- afgelopen jaren hebben toegewerkt naar mogelijke financiering vanuit de gemeente per 2020; 

- bij een uitstel van een jaar financieel in de problemen dreigen te raken; 

- zo snel mogelijk, zeker voor de zomer, in gesprek willen met de wethouder en gemeenteraad over 

een overgangsregeling tot de definitieve uitvraag subsidie sociale basis, om te voorkomen dat 

onzekerheid over financiering leidt tot ontbinding van contracten, het afhaken van andere financiers 

of opzeggen van huur. 

Op deze manier kunnen wij als kleine organisaties onze waardevolle impact behouden en samen met 

de andere partijen en inwoners van Haarlem bouwen aan een sociale stad met leefbare wijken en 

buurten.  

Met vriendelijke groet, 

Opstellers 

  

Mirjam Rentema   Mohamed Mounji   Berend Gunnink 

Wereldkeuken    St. Samen Haarlem   Het Open Huis 

 

Mede ondertekenaars 

 

Juliette Vroom    Najima Abdeli    Erika Meershoek 

St. Present    St. Jongeren in beweging  St. ZaaiGoed 

Said Elmesbahi    Alice Taylor    Riet Ooms  

St. Schakels    Mooizooi    Wijkraad Molenwijk 



 

 

Impact initiatieven en organisaties 

Wereldkeuken 

Website: wereldkeukenhaarlem.nl   

Telefoon: 06-10449115  

E-mail: mrentema@hotmail.com 

 

De Stichting Wereldkeuken bestaat 7 jaar , is uniek en heeft impact omdat: 

- Maandelijks in de stad Haarlem 250 gasten een bijzonder 3 gangen diner eten van koks met diverse 

culturele achtergronden; 

- We een bijdrage leveren aan het diversiteitsbeleid doordat 26 verschillende nationaliteiten hun 

talent laten zien; 

- Uit die talenten een Wereldtuin/atelier/kunst/sport en zanggroep is ontstaan; 

- Er 70 deelnemers per week actief zijn; 

- Deze binnen de participatieladder hun eerste 4 stappen zetten; 

- We een hechte ‘tweede familie’ voor elkaar zijn; 

- Bijna de helft van de begroting uit eigen inkomsten van onze sociale onderneming komt 

 

St. Samen Haarlem 

Facebook:  stichtingsamenhaarlem  

Telelefoon: 0645493915 

E-mail:  info@stichtingsamenhaarlem.nl 

Stichting Samen Haarlem is een stichting die is begonnen als een Marokkaanse organisatie, hetgeen 

betekent dat een groot deel van onze vrijwilligers van Marokkaanse afkomst is. Dit is juist wat 

Stichting Samen Haarlem uniek maakt, want door middel van onze activiteiten die wij organiseren 

proberen wij Marokkanen in contact te brengen met allerlei andere bevolkingsgroepen in Haarlem 

en omgeving. Stichting Samen Haarlem is dus niet alleen toegankelijk voor Marokkanen! Het is 

toegankelijk voor iedereen. Deze instelling geeft onze stichting een multicultureel karakter, en draagt 

bij aan het bereiken van onze doelen. De stichting streeft ernaar verbinding, respect, ontmoeting en 

sociale cohesie  te bevorderen en zo de leefbaarheid in Haarlem te vergroten. Daartoe worden 

verschillende activiteiten georganiseerd, die alle culturen met elkaar verbinden en eenzaamheid te 

verminderen en te bestrijden. Stichting Samen Haarlem is voor Jong & Oud en werkt samen met 

andere partners in de stad. Ontmoeten, verbinden & meedoen is ons MOTTO 

 

Het Open Huis – St. Ontmoeting  

Website:  hetopenhuishaarlem.nl 

Telefoon: 06-51819820 

E-mail:   bgunnink@hetopenhuishaarlem.nl  

 

Het Open Huis Haarlem is onderdeel van St. Ontmoeting. In de wijk schalkwijk biedt Het Open Huis 

welzijnsactiviteiten, activering en woonbegeleiding. Wekelijks vinden 300-400 unieke bezoekers hun 

weg naar Het Open Huis, er zijn 70 vrijwilligers werkzaam. Nog eens 60-70 vrijwilligers zijn werkzaam 

in de kringloopwinkel. Activiteiten vanuit Het Open Huis zijn bijvoorbeeld: huiswerkbegeleiding, 



 

 

taallessen, inloop, open maaltijden, voedselpakketten, inloopspreekuur, community building (i.s.m. 

Pre Wonen), toeleiding naar werk (via UWV). Het Open Huis wil een thuis zijn in Schalkwijk, waar 

presentievolle ontmoetingen plaatsvinden en bezoekers ondersteund worden in de stappen die ze 

willen zetten.  

 

St. Present 

Website: https://stichtingpresent.nl/haarlem    

Telefoon: 06 24665876  

E-mail: juliette@presenthaarlem.nl  

Present Haarlem wil een beweging op gang brengen waarbij het vanzelfsprekend wordt dat mensen 

naar elkaar omzien. We doen dat door groepen vrijwilligers in te zetten voor éénmalige projecten, 

zoals het opknappen van een kinderkamer bij een alleenstaande moeder of een high tea in een 

zorginstelling. Door de projecten worden nieuwe relaties gelegd tussen mensen die elkaar veel te 

bieden hebben. Het levert een nieuwe start voor kwetsbare Haarlemmers op en vergroot de samen 

redzaamheid in de Haarlemse samenleving. 

 

St. Jongeren in beweging 

Facebook: Stichting Jongeren in Beweging   

Telefoon: 0614999822  

E-mail: Stichtingjongereninbeweging@gmail.com 

Stichting Jongeren in Beweging bestaat als sinds 2013 en groeit gestaag. Onder de noemer ‘Jong en 

oud dan heb je GOUD’ brengt de stichting jongeren in contact met ouderen. Er zijn vier 

zorginstellingen waar dit gebeurt en JIB wordt ingezet op negen locaties verspreid over deze 

zorginstellingen in Haarlem. De jongeren verzorgen groeps maar ook individuele activiteiten.  

Daarnaast worden ook ouderen die alleen zelfstandig thuis wonen en dreigen te vereenzamen door 

het project bereikt. Dit betreft ook migranten ouderen.  

Het doel is om vereenzaming tegen te gaan en om de ouderen te ondersteunen in het (langer) 

zelfstandig ouder worden. 

 
 
St. Zaaigoed  
Website: https://stichtingzaaigoed.nl  
Telefoon: 06 41866778  
E-mail: contact@stichtingzaaigoed.nl 
 

Sinds 2015 organiseert stichting ZaaiGoed voor en met krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen 

een keur aan groen- en creatieve activiteiten, geënt op de leefwereld, mogelijkheden en wensen van 

de ouderen. In 2018 is, op het volkstuincomplex Zonder-Werken-Niets (ZWN) aan de Van der 

Aartweg 25 in Haarlem, een mens-, natuur- en milieuvriendelijke zintuigentuin aangelegd en in 

gebruik genomen. Ontmoetingen tussen mensen van allerlei pluimage en leeftijden met elkaar en 

met het groen en de natuur komen er op ontspannen wijze ‘als vanzelf’ tot stand. Het zien, ruiken, 

voelen, horen en proeven biedt vele sensaties, inspiraties en genietmomenten. Onze zintuigentuin is 

op maat ontsloten en ingericht voor krasse ouderen en ouderen met fysieke of geheugenproblemen. 



 

 

Het is een paradijselijke, weldadige ontmoetingsplek. De ‘vergeten’ passies, wensen en 

mogelijkheden van ouderen kleuren de invulling van het jaarrond programma in de vorm van 

dagbesteding, een daaraan gerelateerde thematische cultuurspecial en diverse creatieve activiteiten 

/ cursussen. 

 

Mooizooi  

Website: mooizooi.org  

Telefoon: 06 25057399  

E-mail: info@mooizooi.org 

Mooizooi is een sociaal, duurzaam, creatief magazijn waar bedrijfsrestafval wordt verzameld en 

aangeboden voor o.a. creatieve doeleinden. Tevens biedt Mooizooi laagdrempelige werkgelegenheid 

en dagbestedingsplekken voor iedereen die een (tijdelijke) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt 

heeft. Iedereen is betrokken bij het runnen van de organisatie en juist deze saamhorigheid zorgt voor 

een zeer prettige, veilige sfeer waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. 

Reeds 6 jaar biedt Mooizooi materialen aan tegen zeer gunstige tarieven waardoor het voor iedereen 

toegankelijk is om bewust te zijn van de mogelijkheden van restafval, zowel de leveranciers die het 

doneren, de klanten die er mee aan de slag gaan en de mensen die bij Mooizooi werken.  Mooizooi 

zorgt voor meer bewustzijn bij een hele grote groep mensen, om dit te blijven bieden is het van 

essentieel belang dat wij als subsidiepartner worden aangemerkt bij de Gemeente Haarlem. 

 

Wijkraad Molenwijk – De Friese Molen  

Website: wijkraadmolenwijk.nl 

Telefoon: 06-54295660 

E-mail:  Riet@wijkraadmolenwijk.nl 

In Molenwijk is nog geen wijkcentrum of ontmoetingsplaats gevestigd. Gezien de problematiek in de 

wijk, het hoge percentage alleenstaanden en de cijfers rondom eenzaamheid hebben wij het 

initiatief genomen om een wijkcentrum te starten. Dit wijkcentrum gaat sociale participatie van 

bewoners en de leefbaarheid van de wijk bevorderen. In samenwerking met Het Open Huis en 

ondersteund door de gemeente zijn wij bezig met het vinden van geschikt vastgoed en een duurzame 

exploitatie.  

 

Stichting Schakels  

Website: stichtingschakelshaarlem.nl  

Telefoon: 06 22462459  

E-mail: elmesbahi_4@live.nl 

Stichting Schakels Haarlem Noord is een initiatief groep die zich bezig houdt met kinderen en hun 
ouders om participatie te bevorderen en te stimuleren om deze groep verder te ontwikkelen en deel 
te nemen aan deze maatschappij. Het doel van stichting Schakels Haarlem is het bevorderen en het 
behartigen van de belangen van kinderen en ouders in Haarlem in het bijzonder van Marokkaanse 



 

 

afkomst met het oog op integratie, participatie, ontwikkeling en bewustwording in de samenleving 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  


