
3 1 OKT. 2013 

Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlem 

Geachte raadsleden, 

Haarlem, 31 oktober 2013 

Tot onze verbazing moesten wij uit uw begroting op bladzijde 80 vernemen dat het college u 
voorstelt om met ingang van 2014 het budget voor sport te halveren, wat neerkomt op een 
bedrag van € 13.000. In de bijlages bij uw begroting wordt deze maatregel als volgt 
gemotiveerd: 
Dit budget is een jaarlijkse bijdrage voor de sportuitwisseling vanwege de stedenband Haarlem-
Mutare. Studenten in Mutare krijgen kennis en know how om sportactiviteiten te organiseren. 
Stoppen met deze bijdrage heeft geen consequenties voor de uitvoering van de agenda sport. 

Los van het gebrek aan communicatie naar ons toe over het voornemen, moeten wij opnemen 
dat het besluit weldegelijk consequenties heeft. Evens ontbreken in de motivatie een aantal 
belangrijke feiten. 

• Niet alleen studenten in Mutare krijgen kennis, maar wij geven ondersteuning bij het 
uitzenden van Haarlemse studenten naar Mutare om via stages hun opleiding te 
kunnen voltooien. 

• De uitwisselingen en andere activiteiten worden vanuit onze organisatie begeleid door 
onze beroepskracht. 

• De begeleiding vanuit Haarlem is altijd de basis geweest van de gemeentelijke 
subsidie en niet de studenten in Mutare. 

Als gevolg van de opeenvolgende bezuinigingen zoals de korting van onze subsidies met 
10%, het wegvallen van de 1/D banen en het al jaren structureel achterwege laten van enige 
prijscompensatie hebben wij onze werkwijze aangepast. Onze activiteiten worden 
aangestuurd door onze coördinator aangevuld met vrijwilligers (waaronder herintreders) en 
stagiaires. Hiervoor hebben wij op diverse terreinen ook de benodigde erkenning gekregen. 
Wij geven hiermee tevens invulling aan een speerpunt van uw beleid, namelijk Sociaal Return 
On Investment. 
Een verdere korting op ons subsidie betekent dat wij de uren van de coördinator moeten 
verminderen en onze activiteiten belangrijk moeten verminderen. In dat kader vinden wij het 
teleurstellend dat wij maatregelen met consequenties voor ons personeel twee maanden voor 
de ingangsdatum op een dergelijk indirecte wijze moeten vernemen. 
Hoewel wij begrip hebben voor de lastige financiële situatie van uw gemeenten willen wij u 
met klem adviseren om de maatregel terug te nemen en gewoon te betrekken bij uw 
takendiscussie. In die procedure zitten voor ons genoeg momenten om de standpunten en 
consequenties duidelijk te maken. 
Onderstaand gaan wij nog kort in op onze werkzaamheden. 
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Het werk van de Stedenband 
De Stedenband draagt bij aan realisatie van de Millenniumdoelen door zijn werk in Mutare en 
levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van draagvlak voor de Millenniumdoelen door 
middel van zijn onderwijsprogramma's, publieksactiviteiten (zoals op het Houtfestival) 
Tevens werkt de Stedenband in zijn programma's aan draagvlak voor duurzaamheid. 
Afgelopen schooljaar hebben we 7 Haarlemse scholen aan 11 Mutarese scholen gekoppeld en 
samengewerkt met o.a. de WaKaWaKa foundation. Op deze wijze draagt de Stedenband bij 
aan de speerpunten van het millennium beleid van de gemeente Haarlem. 

Dit jaar ondersteunen wij 8 stagiairs (2 HBO sport en bewegen, 1 HBO Algemeen 
Lichamelijke Opvoeding, 3 MBO ICT/vormgeving) en een trainee in Haarlem en hebben een 
uitwisseling van 3 ClOSstudentes naar Mutare begeleid. In Mutare werken vier 
coördinatoren, 15 sportleaders, 25 peer educators (voorlichting voor en door jongeren over 
seksualiteit en hiv/aids) en 50 mensen die thuiszorg verrichten bij (aids)patiënten in de 
sloppenwijken. Een factsheet van ons sportproject sturen wij u als bijlage mee. 

Juist het feit dat de gemeente Haarlem een basissubsidie geeft maakt het mogelijk gelden te 
werven die ongeveer tweederde van de begroting uitmaken. Daarmee wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan samenlevingsopbouw, versterking van lokale organisaties, welzijn en 
gezondheidszorg in Mutare. Naast de basissubsidie van uw gemeente heeft onze stichting in 
2012 € 150.000 ontvangen voor de financiering van de diverse projecten. 

Vooruitzichten 
In deze afweging willen wij u meegeven dat wij proberen er tot op heden in geslaagd zijn om 
ondanks de afnemende financiering vanuit de gemeente onze projecten voortgang te laten 
vinden. Tegelijkertijd laten wij u weten dat wij aan de grenzen van onze mogelijkheden zijn 
gekomen. Ook subsidies van landelijke NGO's waar de Stedenband mee samenwerkt en 
fondsen waarvan wij gebruik maken worden minder en de crisis laat zich eveneens voelen bij 
particuliere donaties. 

Gelet op de korte termijn voor het indienen van deze zienswijze behouden we ons het recht 
voor om met nadere argumenten ons verhaal verder te onderbouwen. Wij hechten eraan om 
onze argumenten mondeling toe te lichten. 

Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de stichting, 

~Z2-

Rob de Nieuwe 
Penningmeester 
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C I T Y L I N K 

Fact Sheet sport project Haarlem-Mutare 2013 

Inleiding 
Sinds 2000 heeft de stedenband een sportuitwisselingsproject tussen Haarlem en 
Mutare. Sinds 2004 wordt dit project vanuit de gemeente Haarlem mede ondersteund 
met een beroepsmatige ondersteuning. Van 2004 tot 2012 werd er door de 
gemeente Haarlem een bedrag van 29.000 op jaarbasis beschikbaar gesteld voor de 
coördinatie van dit project. In 2011 is dit verminderd naar 26.000,-. In de begroting 
2014 wordt voorgesteld om deze 26.000, structureel te verminderen naar 13.000,-

Wat is er gebeurd 
De Mutare Haarlem Sportleaders is een zelfstandige organisatie. In Mutare werken in 
loondienst bij het sportproject een sport coördinator, een field officer en een 
beheerder van het sportproject. In Haarlem werd het project tot 201 Icgecoacht door 
een sportcoordinator. Met de laatste bezuinigingsgolf wordt deze coördinatiefunctie 
uitgevoerd door Daarnaast zijn er een groot aantal jongeren als sportcoaches actief 
bij het project. In 2012 zijn deze nog intensief getraind voor een aantal sporten. De 
sportleaders zowel als de manier waarop ze georganiseerd zijn is een belangrijk 
rolmodel voor heel Zimbabwe. Kansarme jongeren met weinig opleiding krijgen met 
de MHS de kans om een 2 e jaar durende sportopleiding te volgen en zijn zo een 
goed voorbeeld voor hun leeftijdsgenoten. 

De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest om zowel financiering vanuit 
Zimbabwe als vanuit Nederland te vinden. De Johan Cruijff Foundation heeft dit vijf 
jaar gedaan, in Zimbabwe hebben we een fitnesscentrum opgezet dat nog steeds 
goed werkt maar financieel niet heel veel oplevert. Unicef ondersteunt bij het Kicking 
Aids Out programma. 

In Haarlem is het sportproject belangrijk omdat sport een erg positieve manier kan 
zijn om met ontwikkelingssamenwerking bezig te zijn. Het past precies binnen de 
ideeën van de stedenband om de Kracht van Afrika te laten zien. Er wordt intensief 
samengewerkt met het CIOS en de afgelopen jaren heeft de stedenband op het 
kantoor in Haarlem stageplaatsen geboden voo HBOstudenten van de HvA 
Sportmanagemant en INHOLLAND afdeling Sport en Bewegen en voor de 
MBOopleiding van het ROC-CIOS. 

Wat info op een rijtje:  

Organisatie 

• Van 1999 tot 2002 hebben VNGA/WS/Gemeente Haarlem geïnvesteerd in 
een sportproject in Mutare. In de wijken Chikanga en Hobhouse zijn twee 
sportcomplexen gerealiseerd. De gemeente Mutare heeft de grond 
beschikbaar gesteld een sinds 199 een sportambtenaar in dienst. 
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• 3 Nederlandse sportontwikkelingswerkers zijn van 2000 t/m 2008 werkzaam 
geweest in Mutare. 

• Van 2000 t/m Van 2000 - 2004 hebben 26 afgestudeerde CIOS en/of ALO 
studenten hebben het project vrijwillig ondersteund in Mutare gedurende 6 
maanden. 

• Een actieve vrijwilligerswerkgroep sport is sinds 2002 in Haarlem actief. 

• Sinds 2009 is de Mutare Haarlem Sportleaders een zelfstandige organisatie 
die wordt gedragen door een lokaal bestuur 

Van 2004-2011 was een coördinator sport part-time werkzaam op het kantoor 
in Haarlem. 

Van 2010 tot heden is er een Mutarese sport coördinator, een field officier, 
een beheerder van het fitness centrum Chikanga in dienst bij de Mutarese City 
link 

• Sportacademie Mutare. 

In samenwerking tussen ROC Nova College CIOS Haarlem, CIOS Nederland 
(vestigingen Haarlem, Goes, Heerenveen, Arnhem, Sittard) en de Mutare 
Haarlem Sportleaders zijn plannen gemaakt voor het opzetten van een 
sportopleiding (academie) in Mutare Zimbabwe die zijn vastgelegd in een 
Millenniumakkoord getekend onder toezicht van minister Koenders voor 
Ontwikkelingssamenwerking op 26 september 2009. 

Met geld van particulieren en Wilde Ganzen wordt een 
werkgelegenheidsproject door de Mhs opgezet in 2013-2014. 

Uitwisselingen 

• De stedenband organiseerde acht uitwisselingen met in totaal 
6+4+2+6+4+7+15+9= 53 Mutarese sportleaders, waarbij zij kennis maakten 
met sportbuurtwerk en sportclubs in Haarlem. In de uitwisseling van 2009 
werd daarbij ook een deel van de uitwisseling in Malawi uitgevoerd waarbij 9 
Zimbabwaanse en 10 Nederlandse sportleaders aan 8 Malawiaanse 
sportleaders in Blantyre, Malawi 

• In 2010 hebben 10 CIOS studenten gedurende een maand stage gelopen bij 
de Mutare Haarlem Sportleaders die hiervoor een erkenning heeft van de 
organisatie Calibris als Leer Werk bedrijf voor sport 

• In november 2010 is in samenwerking met o.m. CIOS Nederland een vier jaar 
durend uitwisselingsprogramma ontwikkeld waarbij 12 uitwisselingen met in 
totaal 264 jongeren aan zouden deelnemen. Helaas is de subsidie voor dit 
project dat jaar niet toegekend. 
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• In augustus juni-juli 2012 hebben vijf CIOS studenten op eigenkosten 
gedurende zes weken stage gelopen bij de Mutare Haarlem Sportleaders 

• In april-mei 2013 hebben drie CIOS studenten op eigenkosten gedurende zes 
weken stage gelopen bij de Mutare Haarlem Sportleaders 

• Sportief in Haarlem 

• Mutarese atleten hebben succesvol deelgenomen aan de Haarlemse halve 
Marathons: Trosloop 2003/2004 en de Zilveren Kruis Achmealoop. In 2010 
werd het Haarlemse team van de stedenband 2 e bij de Goede doelenloop van 
de Dam tot Damloop 

• In 2001, 2004, 2007 en 2010 hebben w in Haarlem en Mutare die wedstrijd 
Challenge Day georganiseerd In Haarlem deden in 2010 8.238 mee. Voor 
Haarlem een record. In Mutare hebben 14.078 mensen meegedaan 

• Voor het basisonderwijs in Haarlem is de sportactiviteit Back to Basic 
ontwikkeld. Afrikaanse gymspelletjes ondersteund met een instructie map en 
een demonstratievideo 

• Met de NCDO hebben we in 2010 en 2011 het project Clublinking' ontwikkeld 
waarbij wij een handboek hebben gemaakt en tot juli 2011 een servicedesk 
hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Het project is uitgevoerd met hulp van een 
viertal stagiaires. 

• In 2012 en 2013 werden en worden er sponsorlopen georganiseerd in 
Kennemerland ten bate van de Mutare Haarlem Sportleaders 

• In 2013 liepen Point Chaza en Rutendo Mandea mee met de zilveren kruis 
achmealoop 

Conclusie: 

De sportactiviteiten van de stedenband zijn belangrijk in Haarlem en Mutare. In 
Haarlem voor het versterken van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en in 
Mutare zorgt deze sport voor een rolmodel voor de jeugd. 
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