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Bijlage(n) Verklaring Gelijke behandeling in de sport 
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Onderwerp: Ondertekenen Verklaring gelijke behandeling in de sport 

Beste sportbestuurder, 

 

Net als uw sportvereniging vindt gemeente Haarlem dat iedereen meetelt. De gemeente Haarlem 

beschouwt alle vormen van diversiteit als een verrijking. Voor de stad, voor de samenleving en voor 

de wereld waarin we leven. Diversiteit is daarom  een integraal onderdeel van het gemeentelijk 

(sport)beleid.  

 

Uw vereniging kan het verschil maken 

Helaas komt discriminatie op basis van afkomst, cultuur en geaardheid bij sporters en kader nog steeds 

voor. Zo blijkt uit de monitor Veilig sportklimaat dat van het sporttechnisch kader in Nederland 10% 

te maken heeft gehad met discriminatie vanwege afkomst en 10% met discriminatie vanwege cultuur. 

Ook blijkt dat een kwart van de LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders)-

groep op de sportvereniging niet open durft te zijn over hun geaardheid. Daarom is in Haarlem in 

maart 2016 het project ‘Sport voor Iedereen’ opgezet, waarin SportSupport, NOC*NSF en de 

gemeente gezamenlijk optrekken. Onderdeel van het project is het ondertekenen van de ‘Verklaring 

Gelijke Behandeling in de Sport’. Dit is de eerste stap om zaken als uitsluiting, diversiteit, seksuele 

geaardheid en religie bespreekbaar te maken binnen de sport.  

 

66 verenigingen hebben getekend 

Inmiddels hebben 66 van de 115 Haarlemse sportverenigingen de verklaring ondertekend. Een mooi 

resultaat, maar dat is nog niet genoeg! Uiteraard hoop ik als wethouder Sport dat alle 

sportverenigingen deze verklaring willen ondertekenen! Een krachtig signaal vanuit de sport in 

Haarlem is nu meer dan eens nodig.  

 

Uw vereniging tekent toch ook?  

Met deze brief wil ik u vragen de verklaring te ondertekenen (zie bijlage). Voor meer informatie en 

voor vragen over de implementatie van de verklaring kunt u contact opnemen met Jessica Frans van 

SportSupport Kennemerland (jfrans@sportsupportkennemerland.nl). SportSupport Kennemerland is 

voor Haarlem de uitvoerende organisatie voor het sportbeleid.  

Aan 

 

 

 

 

 

Merijn Snoek 
Wethouder Financiën, Sport en Openbare Ruimte 
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Uiteraard wil ik graag persoonlijk met u in gesprek gaan als u redenen heeft waarom uw vereniging de 

verklaring niet kan ondertekenen, of als u meer wilt weten wat het ondertekenen van deze verklaring 

voor uw vereniging betekent.  

 

Ik hoop op uw positieve reactie, zodat alle Haarlemmers zich vrij kunnen voelen  bij de prachtige 

sportverenigingen die Haarlem rijk is! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Merijn Snoek 
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