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Bijlage bij beantwoording Motie2.01: 

Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen 

 
Mogelijkheden met de HaarlemPas 
 
 

Sport voor kinderen: 

In Haarlem hebben we het Jeugdfonds Sport. Een kind kan elk jaar een sport uitkiezen en tot € 225 

vergoed krijgen. Zwemles kan als extra sport worden gekozen. De JeugdSportPas is er voor alle 

kinderen om kennis te maken met sport, ongeacht het inkomen van hun ouders. De JeugdSportPas 

verstrekt al een korting van maximaal € 6.50 per uitgekozen sport. Veelal is de bijdrage voor kinderen 

met een HaarlemPas hierdoor maar € 1,- . 

 

Sport 18+: 

Sinds 2015 is er sport voor 50+ via SportSupport. HaarlemPashouders kunnen vier sporten 

uitproberen voor € 2,50 per les en krijgen € 100 korting voor de sport naar keuze. Op 8 januari 2019 

heeft het college u met de nota 'Sporten met de HaarlemPas' (2018/803664) geïnformeerd dat er in 

2019 ook sportvoorzieningen worden aangeboden aan HaarlemPashouders van 18-50 jaar. Deze 

sportvoorzieningen zijn gelijk aan die voor 50plussers. Vanuit de SROI verplichtingen die horen bij de 

gemeentelijke zorgpolis is € 5000 door Univé beschikbaar gesteld en vanuit het Minimabudget is € 

10.000 beschikbaar gesteld voor deze pilot. 

 

Cultuur zonder drempel 

Haarlem heeft veel cultuur die voor iedereen gratis toegankelijk is. Zo is er Bevrijdingspop, 

Stripdagen, Schalkwijk aan Zee, Parksessies, Houtfestival, Haarlem Jazz & More, Vijfhoekkunstroute, 

Haarlem Draait Door, Mars der Muzikanten, Spaarneconcert, Nestival, Haarlem Cultuur Festival, 

Korenlint, Kunstlijn, Hart Café op de donderdagavond, Archeologisch Museum, Draaiorgelmuseum, 

Nieuwe Vide, De Vishal. Zo kan iedereen ongeacht zijn inkomen deelnemen. 

 

Cultuur voor kinderen 

Het Jeugdfonds Cultuur (voorheen Jeugdcultuurfonds) biedt kinderen voor een cultuuractiviteit een 

maximale bijdrage van € 450 per jaar.  

 

Cultuur met de HaarlemPas 

Met de grote culturele instellingen zijn meerjarenafspraken gemaakt over de periode 2017-2020. Het 

Frans Hals Museum, Teylers Museum, Kathedraalmuseum, ABC Architectuurcentrum en 
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lidmaatschap bibliotheek zijn gratis met de HaarlemPas.  

Verder is er aanbod waarvoor betaald moet worden. Het Patronaat en Stadsschouwburg / 

Philharmonie geven korting met de HaarlemPas. De Toneelschuur geeft korting met de HaarlemPas 

en organiseert maandelijks de cultuurtafel van Veel. Voor HaarlemPashouders is er een voorstelling 

plus maaltijd voor € 5. Eind 2018 heeft de Toneelschuur 100 kaarten beschikbaar gesteld voor 

HaarlemPashouders wegens het 50 jarige bestaan. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 

van € 2000 vanuit Minima en Cultuur.  

Met Hart wordt gesproken over kortingen op taal- of cultuuraanbod. 

 
Kortingen zijn terug te vinden op de website: https://www.haarlem.nl/haarlempas/ 
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