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DOEL: Besluiten 
Het college is bevoegd een besluit te nemen over deze voortgangsnotitie sportbeleid 2012. Dit is het 
derde jaar dat deze voortgangsnotitie verschijnt. Elk jaar wordt de voortgangsnotitie aangeboden aan de 
commissie samenleving, als onderdeel van de actieve informatieplicht van het college. 
Het BBP punt met nummer 701 (vervolgrapportage sportbeleid) wordt hiermee afgedaan. 
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Onderwerp: Voortgangsnotitie Sport 2012  
Reg. Nummer: STZ/JOS 2013/ 241385 
 
1. Inleiding 
Na vaststelling van de nota ‘Haarlem Sport! Agenda voor de sport 2010-2014’ in 
december 2009, waarin de speerpunten voor het sportbeleid zijn vastgesteld, wordt  
jaarlijks, op verzoek van de commissie Samenleving, een voortgangsnotitie 
opgesteld. In deze voortgangsnotitie (zie bijlage) staat een toelichting op de 
behaalde resultaten van het voorgaande jaar en de voorgenomen acties voor het 
komende jaar. In het tweede hoofdstuk van de voortgangsnotitie is het jaar 2012 in 
vogelvlucht beschreven. De voortgangsnotitie geeft meer gedetailleerde informatie 
dan de programmabegroting of het jaarverslag voor programma 4, Jeugd, 
Onderwijs, Sport.  
 
2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt de Voortgangsnotitie Sport 2012 vast. 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 
 
3. Beoogd resultaat 
Met dit besluit wordt inzicht gegeven in de behaalde resultaten op het terrein van 
het sportbeleid in 2012 en de voorgenomen acties in 2013. Deze dragen bij aan het 
behalen van de ambities die zijn vastgesteld bij de programmabegroting voor de 
betreffende programma’s op het gebied van het sportbeleid. 
 
4. Argumenten 
De voortgangsnotitie geeft een integraal beeld van de stand van zaken op het 
sportbeleid. 
In de ‘Agenda voor de Sport 2010-2014’ worden de thema’s 
Breedtesportontwikkeling, Topsport en talentontwikkeling, Commerciële sport, 
Sport, recreatie en gezondheid en Sportaccommodaties benoemd. In de 
voortgangsnotitie is per thema aangegeven wat er bereikt is en wat gepland staat in 
2013.  
 
Vanuit behaalde resultaten volgen nieuwe actiepunten. 
Enkele resultaten van 2012 en actiepunten voor 2013 zijn: 

- Er is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van het accommodatiebeleid. 
Het Strategisch Huisvestingsplan Sport is vastgesteld en de 
voorbereidingen voor het Beleidsuitvoeringsplan zijn gestart. Het 
Beleidsuitvoeringsplan wordt in 2013 vastgesteld. 

- Er zijn vernieuwingen aan sportaccommodaties verricht (Noordersportpark, 
Koninklijke HFC, sportpark Pim Mulier, DSS). Renovatie van ruimten bij 
de Haarlemse kanovereniging zijn in 2013 gereed. 

- De Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (combinatiefuncties) is per 
2013 uitgebreid met een nieuwe regeling: de Brede Impuls 
Combinatiefuncties, oftewel buurtsportcoaches. Zij bieden in Haarlemse 
wijken sportactiviteiten aan namens meerdere organisaties. Dit wordt 
voortgezet in 2013. 

- Het nieuwe schoolzwemprogramma is van start gegaan. Het doel is om alle 
leerlingen een zwemdiploma A te laten halen voordat zij de basisschool 
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verlaten. In 2013 wordt de schoolzwemmethode geoptimaliseerd met een 
vangnet voor kinderen die toch hun diploma niet hebben gehaald en er 
wordt een programma voor naschoolse activiteiten ontwikkeld.  

- Er is een nieuw huldigingsbeleid voor sportkampioenen ontwikkeld. Per 
2013 vindt een halfjaarlijkse ontvangst op het stadhuis plaats.  

- In 2012 is het eerste Vignet Gezonde School uitgereikt aan een basisschool. 
In 2013 volgen meer scholen.  

- Er zijn diverse evenementen georganiseerd: EK Honkbal, Haarlemse 
Honkbalweek, Zilveren Kruis Achmealoop en de tweejaarlijkse 
Olympische Dag voor scholieren van de basisscholen. 

 
5. Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
6. Uitvoering 
Na vaststelling van de voortgangsnotitie wordt vervolg gegeven aan de uitvoering 
van de voorgenomen acties. Deze worden verantwoord in het jaarverslag en de 
meer gedetailleerde versie in de voortgangsnotitie 2013.  
 
7. Bijlage 
- Voortgangsnotitie Haarlem Sport! 2012 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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1. Inleiding  
 
In december 2009 is  'Haarlem Sport!, Agenda voor de Sport 2010-2014' vastgesteld door de Raad. Ieder 
jaar worden actiepunten opgesteld, die direct voortkomen uit de Agenda voor de Sport. De diverse 
actiepunten worden, indien nodig, uitgewerkt in deelnotities. Het sportbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en 
geactualiseerd. Op deze manier blijft het sportbeleid actueel en voor langere tijd gewaarborgd. Jaarlijks 
wordt op hoofdlijnen een terugblik gegeven van de resultaten die bereikt zijn.  Hieronder worden enkele 
beleidsontwikkelingen in 2012 genoemd.  
 
 
2. 2012 in vogelvlucht 
 
In 2012 is een goede aanzet gegeven tot de ontwikkeling van het accommodatiebeleid. Het Strategisch 
Huisvestingsplan Sport is vastgesteld en de voorbereidingen voor het Beleidsuitvoeringsplan 
Sportaccommodaties zijn gedaan. Er is intensief overleg met de sportverenigingen. Er zijn bijeenkomsten 
voor binnen- en buitensportverenigingen gehouden. Op deze bijeenkomsten zijn klankbordgroepen 
gevormd, waarin de binnen- en buitensport, SRO,  SportSupport en gemeente zijn vertegenwoordigd. In 
deze klankbordgroepen wordt meegedacht over het accommodatiebeleid. Later in het jaar zijn ook de 
zwembaden betrokken bij het beleidsuitvoeringsplan. In 2013 zal het Beleidsuitvoeringsplan 
Sportaccommodaties aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.  
 
Op verschillende plaatsen in de stad zijn vernieuwingen aan de sportaccommodaties verricht. In 2012 zijn 
twee sportvelden op het Noordersportpark en één veld bij de Koninklijke HFC gerenoveerd. Op het 
sportpark Pim Mulier zijn abri’s bij de tennisbanen vervangen. Bij DSS zijn bestaande kleedkamers 
gerenoveerd en is gestart met de bouw van vier kleedkamers. Bij de Haarlemse kanovereniging worden 
de sanitaire en kleedruimten gerenoveerd. Deze zijn in 2013 gereed. 
 
De huidige Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (combinatiefuncties) is uitgebreid met een nieuwe 
regeling: de Brede Impuls Combinatiefuncties, oftewel buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches bieden in de 
Haarlemse wijken sportactiviteiten aan namens meerdere samenwerkende organisaties. Haarlem heeft 
besloten mee te doen aan deze regeling met ingang van 1 januari 2013, onder voorwaarde dat de 
aanvragende partners verantwoordelijk zijn voor de cofinanciering. Hiermee worden 3,8 fte 
buurtsportcoaches gerealiseerd. De gemeente heeft binnen de regelgeving de ruimte om eigen accenten 
op de doelstellingen te leggen. In Haarlem wordt de voorkeur gegeven aan projecten op de volgende 
gebieden: 

 sport en bewegen voor ouderen 
 aangepast sporten 
 specifieke jeugddoelgroepen (jeugdigen met een geestelijke of fysieke beperking)  

Hiernaast wordt voorkeur gegeven aan activiteiten voor ouderen die plaatsvinden in Haarlem Oost of 
Schalkwijk. Uit de ‘Wijkanalyse sport- en beweegaanbod voor ouderen’, een onderzoek dat in 2012 is 
afgerond, blijkt namelijk dat de behoefte aan sport- en beweegaanbod hier het grootst is.  
 
In 2008 is voor het eerst een verenigingsmonitor uitgevoerd. De monitor is in 2012 herhaald. De 
uitkomsten van de verenigingsmonitor bieden indicaties voor de staat waarin de clubs zich bevinden. Van 
de 202 sportverenigingen hebben 80 verenigingen deelgenomen. Zij zien de werving en het behoud van 
leden als belangrijkste speerpunten.  
 
Het nieuwe schoolzwemprogramma is in samenwerking met de schoolbesturen voor het primair onderwijs 
en SRO in september van start gegaan. Zo’n 1000 leerlingen doen hieraan mee in dit schooljaar. Het 
nieuwe schoolzwemprogramma heeft tot doel om alle leerlingen een zwemdiploma A te laten halen 
voordat zij de basisschool verlaten. 
 
Aan sporttalenten en topsporters is wederom een sportklimaat geboden door hen te faciliteren, te 
ondersteunen en te begeleiden. De huidige faciliteiten zijn verbeterd en zijn gericht op een intensiever 
gebruik hiervan. Er zijn 95 talenten ondersteund. Daarnaast zijn diverse sportevenementen 
georganiseerd. Haarlem was één van de speelsteden van het EK Honkbal en heeft dit toernooi financieel 
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ondersteund, evenals de Haarlemse Honkbalweek. Ook zijn evenementen zoals de Zilveren Kruis 
Achmealoop en de tweejaarlijkse Olympische Dag gefaciliteerd.  
 
 
3. Opbouw voortgangsnotitie 
 
‘Haarlem Sport!, 'Agenda voor de Sport 2010-2014' kent een opbouw vanuit verschillende beleidsthema's. 
In de Agenda voor de Sport zijn speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten zijn in de volgende 
hoofdstukken overgenomen in tabellen. De speerpunten komen ieder jaar terug in de 
voortgangsrapportage. Alle acties die in 2012 zijn uitgevoerd, zijn per thema uiteengezet. Hierna volgen 
nieuwe acties die in 2013 op het programma staan. De nieuwe acties zijn voortgekomen uit de 
praktijksituatie van 2012. 
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4. Breedtesportontwikkeling 
 
Stichting SportSupport Kennemerland is de hoofduitvoeder van het gemeentelijk breedtesportbeleid. 
Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uitvoering van activiteiten op het gebied van sportstimulering, 
de maatschappelijke functie van sport, sport in de wijk, serviceverlening en advisering van georganiseerde 
sport en evenementen.                                                                         
 
 Voorgenomen acties 2012 Resultaat 2012  
1 Schoolsporttoernooien: 

jaarlijks 20 toernooien. 
 

Er zijn 16 toernooien voor het basisonderwijs (3500 
deelnemers) en 9 toernooien (1600 deelnemers) voor 
het voortgezet onderwijs georganiseerd op diverse 
binnen- en buitensportlocaties. Met een 
schoolsportkalender worden de scholen op de hoogte 
gebracht. 75% van de scholen neemt in diverse 
samenstellingen deel aan de basisschooltoernooien. Elf 
van de twaalf VO-scholen hebben deelgenomen aan 
minimaal 1 toernooi. Nieuw was een schaaktoernooi en 
een trefbaltoernooi. Het schoolkorfbaltoernooi is 
uitgebreid met deelnemers uit de groepen 3 en 4, wat 
positief heeft uitgepakt. 

2 JeugdSportPas (JSP): aanbod van 
80 sporten 
 

In het schooljaar 2011/2012 hebben 2034 kinderen 
deelgenomen, waarvan 56 Haarlempashouders. Er 
hebben 721 cursussen plaatsgevonden van 97 
sportaanbieders. In 2012 is een aanbod voor 5-jarigen 
toegevoegd. Hiervan hebben ruim 100 kinderen gebruik 
gemaakt. Voor het schooljaar 2012/2013 hebben zich 
102 sportverenigingen aangemeld met 746 clinics. 

3 SportZ4U: 300 leerlingen doen 
mee, 250 leerlingen schrijven zich 
in voor het naschools aanbod. 
 

171 jongeren in de leeftijd 12-18 jaar hebben 
deelgenomen aan het SportZ4U-aanbod. De redenen 
voor de achterblijvende deelname worden in 2013 
onderzocht. 

4 Beweegpas 50 +: De pas blijft 
voortbestaan en 200 mensen 
doen mee met de pas. 
 

201 deelnemers hebben 412 cursussen gevolgd. 
Hiervan zijn 78 deelnemers lid geworden van een 
sportvereniging of -organisatie. 
Er is een cursus valpreventie gegeven en het aanbod 
voor chronisch zieken is uitgebreid. In 2013 wordt de 
brochure van de Beweegpas uitgebreid met alle sport- 
en beweegactiviteiten die in Haarlem voor ouderen 
plaatsvinden. Promotie van de Beweegpas vond plaats 
bij een promotiedag in Schalkwijk, een seniorenbeurs, 
een ouderenmiddag en een sportfair. 

5 Ouderensport (uitvoering 2012, 
Onderdeel van 4): Resultaten 
onderzoek bewegen voor ouderen 
(Wijkanalyse sport- en 
beweegaanbod ouderen in 
Haarlem) vertalen naar 
actiepunten. Sportservice Noord-
Holland heeft het onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente. 

Het onderzoek naar het huidige aanbod voor ouderen is 
vertaald naar beleidsverbeteringen. Uit het onderzoek 
blijkt dat de behoefte aan sport- en beweegaanbod het 
grootst is in Schalkwijk en Oost.  De resultaten zijn 
besproken met aanbieders van sport-beweegactiviteiten 
voor ouderen en de afdelingen JOS en WWGZ. De 
wensen van de aanbieders en de resultaten van het 
onderzoek zijn vertaald naar acties die 
buurtsportcoaches in 2013 gaan uitvoeren.  
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7 Buurtsportvereniging Er maken wekelijks gemiddeld 100 kinderen gebruik van 
de activiteiten die de Buurtsportvereniging 
Schalkwijkorganiseert. 

8 Sport Speciaal Onderwijs: 
Verbeteren aangepast 
sportaanbod en hieraan meer 
bekendheid geven, door middel 
van de wegwijzer Aangepast 
sporten. 

De speerpunten voor 2012: 
1) Het aanbod van G-Sport vergroten of verbeteren. 
2) Het aanbod van G-Sport beter op de kaart te zetten 

door er meer informatie over te verschaffen.  
Er staan 117 activiteiten vermeld in de Wegwijzer, 
waarvan er 40 in Haarlem worden aangeboden. Drie 
verenigingen hebben hun aanbod uitgebreid voor 
kinderen met een beperking: een dans-, voetbal- en 
hockeyvereniging. Het sportaanbod voor kinderen met 
een beperking is toegevoegd aan de Jeugdsportpas-
brochure. Het streven was om 5 verenigingen hieraan te 
laten deelnemen. 18 verenigingen hebben zich 
aangemeld. 
Twee Speciaal Onderwijsscholen hebben kennis 
gemaakt met boogschieten, squash of zelfverdediging. 

9 Sport in de Wijk Er zijn wekelijks activiteiten verspreid over de hele stad, 
met gemiddeld zo’n 20 kinderen per activiteit. Daarnaast 
zijn in de vakanties activiteiten georganiseerd en worden 
jongereninitiatieven ondersteund. 
In Haarlem Noord zijn twee jongeren uit de wijk opgeleid 
tot sportassistent (o.a. gezamenlijk met de  Krajicek 
Foundation. Zij zijn in het nieuwe seizoen ingezet bij de 
activiteiten op het Nieuw Guineaplein. In Schalkwijk 
wordt er getraind om mee te doen aan toernooien van 
Cruijff, Danone en SVBN. 

10 Impuls Brede Scholen, Sport en 
Cultuur (Combinatiefuncties): 
uitbreiding naar 19,3 fte.  

Het aantal fte is uitgebreid van 11,8 fte naar 19,3 fte. De 
combinatiefunctionarissen zijn ingezet bij de organisaties 
SportSupport, Stichting Sint Bavo scholen, Hart 
(voorheen Muziekcentrum Zuid- Kennemerland), 
voortgezet onderwijs, SRO en voor de Brede School 
coördinatie. 

11 Advies uitbreiding Brede Impuls 
combinatiefuncties: in de zomer 
besluiten of Haarlem van de 
mogelijkheid gebruik maakt om 
nog eens 3,8 fte in te zetten.  

Het college heeft besloten per 2013 gebruik te maken 
van de regeling om buurtsportcoaches in te zetten. De 
criteria zijn opgesteld in samenspraak met Juridische 
Zaken. De aanvragen voor buurtsportcoaches zijn voor 1 
december ingediend door SportSupport en Koninklijke 
HFC. De buurtsportcoaches richten zich met name op 
ouderen in Oost en Schalkwijk en kinderen met een 
beperking. 

12 FEMFit (Een programma voor 
(allochtone) vrouwen waarbij sport 
en een gezonde leefstijl centraal 
staan): Er doen 45 vrouwen mee 
met het aanbod.  

De subsidie vanuit het Rijk voor dit project is in 2012 
beëindigd. Het sportaanbod en voedingsadvies is 
voortgezet  in Noord en Schalkwijk, met 4 activiteiten per 
week en 10 allochtone en allochtone vrouwen per groep. 
In 2013 een activiteit in Oost van start. 

13 Jeugdsportfonds (JSF): 
Ondersteuning voor kinderen uit 
minimagezinnen. 

In 2012 zijn er 451 aanvragen gedaan, waarvan er  421 
zijn goedgekeurd. 
 

14 Mutare: Ondersteuning van de 
Stichting stedenband Haarlem-
Mutare 

Er hebben diverse sportactiviteiten  in Haarlem 
plaatsgevonden, waaronder een sponsorloop, met het 
doel geld in te zamelen voor projecten van de Haarlem-
Mutare Sportleaders. CIOS-studenten hebben 
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activiteiten opgezet in Mutare. In plaats van een 
Challenge Day, waarbij zoveel mogelijk mensen in 
Mutare en Haarlem een kwartier lang bewegen, zou een 
grote judoclinic plaatsvinden.  Vanwege de geringe 
animo van de scholen is de clinic niet doorgegaan. 

15 Bijeenkomsten en workshops voor 
sportverenigingen, georganiseerd 
door SportSupport 

In het najaar is een Politiek Sportcafé georganiseerd, 
waarbij 29 verenigingen aanwezig waren. Er hebben 
verschillend thema-avonden plaatsgevonden:  “In veilige 
handen’ (i.sm. de Vrijwilligerscentrale), social media, 
screenen van vrijwilligers, huiselijk geweld, het schrijven 
van een persbericht (i.s.m. Vrijwilligerscentrale) en 
voorlichting over Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. Twee 
verenigingen nemen deel aan Kanjers in de Sport, een 
kadercursus voor jeugdtrainers om de teamspirit te 
versterken. Acht verenigingen zijn juridisch geadviseerd.  

16 Verenigingsmonitor; 
in opdracht van de gemeente 
uitgevoerd door het Mulier Instituut 

In 2008 is voor het eerst een verenigingsmonitor 
uitgevoerd. De monitor is in 2012 herhaald. Basis van de 
monitor vormt een enquête, die is uitgezet onder alle 
202 Haarlemse sportverenigingen. Hiervan werkten 80 
verengingen mee. De uitkomsten bieden goede 
indicaties voor de staat waarin de clubs zich bevinden. 
Haarlemse sportverenigingen zien de werving en het 
behoud van leden als belangrijkste speerpunten. Van de 
Haarlemse sportverenigingen zag 47% het ledental het 
afgelopen jaar toenemen; een bijna dubbel zo hoog 
aandeel als nationaal. Keerzijde: relatief veel clubs in 
Haarlem kennen een ledenstop (9% tegen 4% in heel 
Nederland). Niettemin zien bijna negen van de tien clubs 
ledenwerving- en behoud als het voornaamste knelpunt. 
Financiën gelden minder vaak als punt van aandacht 
dan het ledental en bovendien veel minder vaak dan in 
2008. Mogelijk komt dat doordat de clubs hun financiële 
positie versterkt lijken te hebben. 
In 2013 vindt een vertaalslag plaats van de knelpunten 
die verenigingen ervaren naar 
verenigingsondersteunende acties. 

17 Evenementen Zowel de Haarlemse Honkbalweek als wedstrijden van 
het EK Honkbal hebben plaatsgevonden in het stadion 
van het Sportpark Pim Mulier. De Haarlemse 
Honkbalweek is goed bezocht. Het EK vond plaats in 
drie speelsteden, waarvan Haarlem er een was. De 
opkomst van het publiek was laag. Dankzij het lokale 
organisatiecomité waren scholieren in de mogelijkheid 
het EK te bezoeken. De landelijke PR en marketing 
bleven achter. In 2013 zal nader overleg plaatsvinden 
met de bestuurders van honkbalorganisaties. Er hebben 
weer verschillende hardloopevenementen 
plaatsgevonden, waaronder de ZKA-loop. Ook vond het 
NK carrouselrijden (paardensport) in Haarlem plaats. 

18 Kennis Maken, Kennis Delen. 
Uitvoering provinciaal project voor 
werven vrijwilligers voor 
sportverenigingen; in het najaar 
hebben 16 Haarlemse 

Er doen 16 verenigingen mee aan het project. Medio 
2013 worden de einduitkomsten verwacht, maar de 
resultaten tot nu toe zien er goed uit. Er is bij alle 
verenigingen sprake van een forse stijging van het 
aantal nieuwe vrijwilligers. 
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verenigingen meegedaan met het 
project Meer Vrijwilligers in Kortere 
Tijd. 

 
 
Nieuwe acties 2013  
 

1. Eind 2013 zijn 3,8 fte. buurtsportcoaches actief in Haarlem. 
2. Resultaten Verenigingsmonitor 2012 vertalen naar actiepunten. 
3. Onderzoek naar lage deelname SportZ4U. 
4. Nader overleg met bestuurders van honkbalorganisaties over honkbalevenementen. 
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5.  Topsport en Talentontwikkeling 
 
Stichting Topsport Kennemerland (STK) voert het gemeentelijk topsportbeleid uit. STK ondersteunt 
Haarlemse topsportverenigingen, individuele topsporters en toptalenten.  
 
 Voorgenomen acties 2012 Resultaat 2012 

1 Talenten: Ondersteuning van 70 
talenten 

95 talenten hebben gebruik gemaakt van 
ondersteunende activiteiten. Ten behoeve van het 
faciliteren, ondersteunen en begeleiden van sporttalenten 
heeft op de volgende terreinen ondersteuning 
plaatsgevonden: juridisch advies, loopbaanbegeleiding, 
huisvesting vaste woonruimte, huisvesting op korte 
termijn, topsportvriendelijk onderwijs, vervoer, 
sportpsychische begeleiding, workshops, tweemaal 
sportmedische begeleiding (24-uurs garantie, 
fysiotherapie), specialistentrainer, voedingsadvisering, 
persoonlijkheidstesten, fysieke check-ups, professionele 
ondersteuning bij evenementen en – subsidies. De 
ondersteuning is uitgebreid met een zakelijke partner op 
het gebied van sportreizen ten behoeve van 
trainingskampen en toernooien 

2 Regioconvenant top- en 
breedtesport. Ambities Olympisch 
Plan 2028. 
Uitwerken regionale 
samenwerking; eind 2012 zijn 
minimaal drie projecten regionaal 
ingestoken.  

Er hebben op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Het kabinet heeft 
besloten de Olympische Spelen vooralsnog niet in 
Nederland te organiseren in 2028. De ambities om van 
Nederland een sportland te maken, blijven echter 
bestaan. De regiogemeenten hebben twijfels over 
deelname aan het ‘Regioconvenant bovenlokale 
samenwerking Olympisch Plan 2028, ambities topsport & 
breedtesport’, gezien de wijzigingen in het 
regeringsbeleid. Stichting Topsport Kennemerland heeft 
de regionale samenwerking voorbereid en stelt in 2013 
een plan van aanpak op. In 2013 wordt het convenant 
geëvalueerd en dan zullen de partners beslissen of zij 
wel of niet doorgaan met deze samenwerking. Er is 1 
gezamenlijk project gerealiseerd: Meer Vrijwilligers in 
Kortere Tijd.  

3 Ondersteuning Haarlemsporten: 
de 5 Haarlemsporten krijgen extra 
ondersteuning. 

Via STK hebben Kenamju, Kinheim, Sparks, Bato en 
Duinwijck financiële ondersteuning gekregen. Ook zijn de 
clubs op het gebied van advies over technisch kader 
ondersteund en zijn themabijeenkomsten voor de clubs 
georganiseerd. Daarnaast is de Baseball Academy 
ondersteund, zowel financieel als op het gebied van het 
behalen van ambities, versterken van beleid en de 
uitvoering van talentontwikkeling. 
Er is een groot investeringsbudget vastgesteld om de 
realisatie van een nieuwe multifunctionele sporthal te 
realiseren waarvan Duinwijck de bespeler wordt. 

4 Topsport en Onderwijs: 
ondersteuning van 
topsporttalenten in samenwerking 
met onderwijs. 

Gemeente Haarlem en Haarlemmermeer hebben een 
convenant opgesteld, waarbij twee scholen, waaronder 
het Schoter S.G., de intentie uitspreken om LOOT-school 
te worden. Het convenant is in 2013 ondertekend. 

5 Sportmedische zorg: inventarisatie Deze wordt structureel aangeboden aan topsportclubs. 



Voortgangsnotitie Haarlem Sport! 2012   10 
 

van bundeling medische zorg  
6 Olympisch Plan 2028: eerste opzet 

maken voor Haarlemse situatie. 
Uitvoering: gemeente 

De coördinator van het OP28 heeft de eerste regionale 
stukken geschreven. Het regionale project Meer 
Vrijwilligers in Kortere Tijd loopt goed. Er is een nieuwe 
memo geschreven om na te gaan in hoeverre alle 
gemeenten zich nog achter de ambities scharen, gezien 
de wijzigingen van het regeringsbeleid. 
In ieder geval wordt met samen met Haarlemmerliede en 
in afstemming met Haarlemmermeer uitvoering gegeven 
aan de nota ‘Op naar een gezonde, vitale, sociale 
samenleving in onze regio’. 

7 Huisvesting Topsporters; 25 
topsporttalenten maken gebruik 
van voorzieningen, waaronder 
huisvesting en scholing.  
Zij doen iets terug voor de wijk 
waarin zij wonen, bijvoorbeeld een 
clinic voor schoolkinderen 

 In 2012 zijn 4 topsporters gehuisvest. Zij hebben nog 
geen tegenprestatie geleverd. Deze zullen plaatsvinden 
in 2013.  

 

8 Huldiging Kampioenen 
Uitvoering: gemeente 

Alle (bij de gemeente Haarlem bekende) kampioenen 
krijgen een felicitatiebrief van de wethouder. Haarlemse 
kampioenen zijn ontvangen in het stadhuis. Tijdens het 
topsportgala van STK in december zijn regionale 
kampioenen ook uitgenodigd. Net als in 2011 vond het 
Topsportgala plaats  in een goedgevulde Grote Zaal van 
de Philharmonie.  
In 2013 is een nieuw huldigingsbeleid gemaakt, waarmee 
op structurele basis een ontvangst van de Haarlemse 
kampioenen op het stadhuis wordt gerealiseerd.  

 
 
 
Nieuwe acties 2013  
 

1. Plan van aanpak ‘Regioconvenant bovenlokale samenwerking Olympisch Plan 2028, ambities 
topsport & breedtesport’ en evaluatie van het convenant; 

2. Uitwerking Olympisch Plan 2028 voor Haarlem; “Op naar een gezonde, vitale, sociale 
samenleving in onze regio”. Zie voorgenomen actie onder hoofdstuk Sport, Recreatie en 
Gezondheid.  

3. Nieuw huldigingsbeleid sportkampioenen: halfjaarlijkse ontvangst op het stadhuis. Dit is in maart 
2013 gerealiseerd. 
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4. Commerciële Sport 
 
Haarlem ziet een duidelijke uitdaging voor het leggen van dwarsverbanden tussen de commerciële sport 
en de reguliere sportverenigingen. In 2012 heeft een stagiair van de Hogeschool  Arnhem en Nijmegen 
onderzoek gedaan naar de commerciële sporten binnen de gemeente Haarlem. Het sportaanbod is in 
beeld gebracht en er is onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen fitnesscentra en verenigingen.  
 
 Voorgenomen acties 2012 Resultaat 2012  
1 Onderzoek doen naar de 

mogelijkheden die de Haarlemse 
commerciële sportaanbieder heeft 
om de reguliere sport te 
ondersteunen.  

De bereidheid van de fitnesscentra om medewerking te 
verlenen aan het onderzoek was laag. Van de achttien 
fitnesscentra waren drie fitnesscentra bereid mee te 
werken aan het onderzoek. De resultaten zijn derhalve niet 
representatief.  
Met deskresearch is het aanbod van de fitnesscentra in 
kaart gebracht. Enkele resultaten van het deskresearch 
zijn:  

 Jeugdfitness is in opkomst en wordt al 
aangeboden door zeven fitnesscentra  

 Zes fitnesscentra werken mee aan de Beweegpas 
50+  

 Drie fitnesscentra werken mee aan de 
JeugdSportPas. 

 Twee van de drie geïnterviewde fitnesscentra 
hebben een goede samenwerking met 
sportverenigingen. 
 

 
 
Nieuwe acties 2013  
 

1. Fitnesscholen via SportSupport attenderen op het gebruik van de Beweegpas 50+ en 
Jeugdsportpas; 

2. Voorbeelden van goede samenwerking met een commerciële sportaanbieder via SportSupport 
onder de aandacht brengen bij sportverenigingen. 
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5. Sport, Recreatie en Gezondheid 
 
 
 Voorgenomen acties 2012 Resultaat acties 2012  
1 Gezondheid: uitwerking van de 

Gezonde School. In 2012 kunnen 
vijf Haarlemse scholen het 
Gezonde School-certificaat 
behalen. 

De GGD heeft scholen benaderd. Er zijn 5 scholen gestart 
om de status te verkrijgen. Een VO-school heeft zich 
aangemeld als ontwikkelschool (Vrije School). De eerste 
school (De Talenten) heeft een vignet ontvangen. In 2013 
zullen meer scholen volgen. De eerste School (De Talenten 
heeft inmiddels certificaten behaald. Ook de Cirkel heeft in 
2013 certificaten ontvangen. In 2013 zullen meer scholen 
volgen. 

2 Zwemmen: start (schooljaar 12/13) 
met nieuwe schoolzwemmethode 
met als doel het aantal kinderen 
dat met een zwemdiploma A de 
basisschool verlaat te verhogen.  

De pilot met de Bernadusschool in 2012 is succesvol 
verlopen. Daarna heeft communicatie met scholen 
plaatsgevonden.  
In het schooljaar 2012/2013 is deze nieuwe aanpak 
definitief ingevoerd.  De wethouders Nieuwenburg en Van 
der Hoek hebben met een zwemwedstrijd het startsein 
gegeven voor de nieuwe schoolzwemmethode.  
 25 (ongeveer 50%) scholen nemen deel aan de nieuwe 
methode. Voor het komende schooljaar wordt deelname 
van een aantal nieuwe scholen verwacht. 
In 2013 wordt het vangnet voor kinderen die toch hun 
diploma niet hebben gehaald en een programma voor 
buitenschools zwemmen verder ontwikkeld. 

3 Afstemming afd. WWGZ 
(Gezondheid),  

Afstemming heeft plaatsgevonden over bewegen voor 
ouderen, buurtportcoaches, de Gezonde School en JOGG, 
waardoor het sportbeleid en het gezondheidsbeleid zijn 
versterkt. 

4 Starten met het project JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht)  

Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) heeft als 
doelstelling overgewicht cq. obesitas bij kinderen van 0 tot 
18 jaar terug te dringen. Het project wordt gefinancierd door 
WWGZ en het vindt plaats in Haarlem Noord. In 2012 is 
een projectleider aangesteld. Het project wordt in 2013 
zowel binnen de gemeente als extern geïntroduceerd met 
een kick-off.  In 2013 wordt een wijkanalyse en een plan 
van aanpak gemaakt. 

 
Nieuwe acties 2013  
 

1.  Gezonde Scholen; uitbreiding van scholen die het Vignet Gezonde School behalen. Tijdens de  
       Koningsspelen op 26 april 2013 zijn reeds vignetten uitgereikt aan twee basisscholen..  
2.  Optimaliseren nieuwe schoolzwemmethode met een vangnet voor kinderen die toch hun diploma 

 niet hebben gehaald en een programma voor naschoolse activiteiten.  
3. Uitwerking Olympisch Plan 2028 voor Haarlem; “Op naar een gezonde, vitale, sociale 

samenleving in onze regio”. Voor extra middelen wordt onder andere een aanvraag gedaan in het 
kader van de Regionale Sociale agenda (provincie Noord-Holland).  

4. Project JOGG: kick-off bijeenkomsten voor gemeente en externe partners, het maken van een 
wijkanalyse en een plan van aanpak.  
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6.  Optimalisering Sportaccommodaties 

 
 
 Voorgenomen acties 2012 Resultaat acties 2012  
1 Strategisch Huisvestingsplan 

Sport: ontwikkelen en vaststellen 
door de gemeenteraad. 

Het Strategisch Huisvestingsplan is vastgesteld. De 
vervolgstap is een uitvoeringsplan. Hierover is intensief 
overleg geweest met de sportverenigingen. Er zijn 
bijeenkomsten voor binnen- en buitensportverenigingen en 
zwembaden gehouden. Op deze bijeenkomsten zijn 
klankbordgroepen gevormd, waarin de binnen- en 
buitensport, SRO,  SportSupport en gemeente zijn 
vertegenwoordigd. In deze klankbordgroepen wordt 
meegedacht over het accommodatiebeleid.  In  2013 is het 
Beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties gereed. 

2 Subsidieregeling Duurzame 
Sportvoorzieningen: behandelen 
van aanvragen en toekenning 
indien er wordt voldaan aan de 
criteria 

Voor honorering van de subsidieaanvragen op grond van 
de Bijzondere subsidieverordening Sportaccommodaties en 
Duurzame Sportvoorzieningen voor kalenderjaar 2012 zijn 
de beschikbare middelen toereikend. Totale kosten 
geraamd aan subsidies voor 2012 waren ca.  
€ 130.000.Het betreft voornamelijk subsidies voor de 
aanschaf van duurzame sportvoorzieningen voor sporten 
als voetbal, hockey, tennis, roeien en softbal. Voor de 
eerste inrichting van de Haarlemse Hengelsportvereniging 
is een subsidie voor stichtingskosten verstrekt. Voor  
tennisvereniging TV Pim Mulier is een subsidie verstrekt 
voor renovatie van kleedkamers.  

3 Investeringsplan 
Sportaccommodaties 2013 

Het IP 2012 is door de Raad vastgesteld met daarin 
kredieten voor uitvoering in 2012 t/m 2017 voor 
vervangingsinvesteringen (kunstgras)velden en 
investeringen in achterstallig onderhoud kleedkamers en 
velden. 

4 Overdracht club-
/kleedaccommodaties 

Begin 2012 is besloten tot compensatie van een aantal 
verenigingen in verband met eigen investeringen in 
kleedaccommodaties en is besloten een visie te 
ontwikkelen met betrekking tot de eigendomssituatie van 
kleedaccommodaties. Het compensatietraject is afgerond 
en de eigendomssituatie wordt in het 
Beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties meegenomen. 

5 Nieuwe kleedaccommodatie 
Saxenburg 

De eerste paal voor de nieuwbouw is de grond in gegaan. 
De oplevering is in 2013.  

6 Tariefstructuur Een onderzoek naar tariefstructuur is afgerond. 
Verschillende modellen voor huur zijn uitgewerkt. 
Klankbordgroepen binnensport, buitensport en zwembaden 
zijn betrokken bij de tariefstructuur. In 2013 wordt de 
tariefstructuur afgerond, als onderdeel van het 
Beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties. 

7 Alliance: afronding 
infrastructurele werkzaamheden 
Zeedistelweg  

Voorbereidingen voor infrastructurele werkzaamheden zijn 
gedaan. De realisatiefase start naar verwachting medio 
zomer 2013. 
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8 Vervanging Badmintonhal Er is een groot investeringsbudget vastgesteld om de 

realisatie van een nieuwe multifunctionele sporthal te 
realiseren waarvan Duinwijck de bespeler wordt.  
Voorbereidingen voor de nieuwbouw worden in 2013 
voortgezet.  

9 SRO Er zijn afspraken gemaakt over structurele 
exploitatiesubsidie, waarbij rekening is gehouden met de 
uitbreiding van het werkpakket. Dit is vastgelegd in een 
raadsnota. 

10 Beheer groen rondom 
sportaccommodaties 

Dit onderdeel wordt meegenomen in het 
beleidsuitvoeringsplan sportaccommodaties. 

 
 
Nieuwe acties 2013  
 

1. Vaststellen Beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties  
2. Visie en advies tariefstructuur (onderdeel van het beleidsuitvoeringsplan sportaccommodaties). 
3. Start bouwwerkzaamheden voor realisatie nieuwe Duinwijckhal 
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Verklarende woordenlijst 
 
BSV   Buurtsportvereniging 
Fte   Fulltime-Equivalent. 
G-sport   Gehandicaptensport 
GGD   Geneeskundige GezondheidsDienst 
JOGG   Jongeren op Gezond Gewicht 
JOS    Afdeling Jeugd, Onderwijs, Sport 
JSP   JeugdSportPas 
NSA   Naschoolse Activiteiten 
NTC   Nationaal Trainings Centrum 
OP2028  Olympisch Plan 2028 
SRO    Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen 

SRO Kennemerland is onderdeel van de SRO Groep 
VO   Voortgezet Onderwijs 
VMBO   Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
WMO    Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WWGZ   Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voortgangsnotitie Haarlem Sport! 2012   16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	24138513
	DOEL: Besluiten

	24138513a
	24138513b
	Haarlem Sport!
	Sportbeleid Haarlem
	Voortgangsnotitie 2012
	Inhoudsopgave




