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Haarlem, April 2015 
Brief met kenmerk: HCH Secr / 2015- 04 

Aan: GemeenteRaad Haarlem 
CC: Politieke partijen in de gemeente Haarlem, 

Leden van de gemeentelijke commissie samenleving 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 
Dhr. M. Termond, beleidsmedewerker gemeente Haarlem 
De besturen van H.C.Saxenburg en H.C.Spaarndam 
Het bestuur van de KNHB en mevrouw Mies, beleidsmedewerker van de KNHB. 

Geachte Raad / Raadscommissie, 

De afgelopen periode hebben we uit de media mogen vernemen dat Haarlemsche Football 
Club EDO voornemens is om een hockey afdeling op te richten en wel vanaf het nieuwe 
seizoen 2015 - 2016. Vooralsnog hebben wij als HC Haarlem dit niet serieus genomen mede 
vanwege het feit dat voor een nieuwe hockeyvereniging in Haarlem geen noodzaak en/of 
behoefte is en het oprichten van een hockeyvereniging niet iets is wat zomaar gedaan kan 
worden. Er is geen ledenstop bij de omliggende verenigingen zoals HMHC Saxenburg, HC 
Spaarndam en HC Haarlem en de wens van de Gemeente of de KNHB is ons niet bekend. HC 
Spaarndam is officieel geen vereniging uit de gemeente Haarlem maar is wel sterk 
georiënteerd op de inwoners van gemeente Haarlem en zien deze dan ook als de doelgroep 
voor hun vereniging. 
Echter vanwege het nadrukkelijk opzoeken van de media door HFC EDO en daarin 
opgenomen motivatie voor het bestaansrecht van een nieuwe hockeyvereniging in de 
gemeente Haarlem, menen wij onze bezorgdheid te moeten uiten richting u als Gemeente 
Raad/ Raadscommissie van Haarlem en investeerder in de noodzakelijke faciliteiten zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van kunstgrasvelden. 

Om onze bezorgdheid te formuleren en onze bezwaren te onderbouwen, willen wij dit graag 
doen aan de hand van enkele argumenten die door HFC EDO worden gebruikt om het 
bestaansrecht van een 4 e Hockeyclub in Haarlem te rechtvaardigen. 

De hockey verenigingen in Haarlem hebben een ledenstop. 
Dit is geenszins het geval. Sterker nog, HMHC Saxenburg en HC Spaarndam zien graag veel 
nieuwe leden komen om zo hun positie (financieel en sportief) te versterken. HMHC 
Saxenburg heeft nog genoeg ruimte om vele nieuwe junior- en seniorleden te ontvangen. 
Het jonge HC Spaarndam heeft, als pas opgerichte vereniging, zelfs een sterke behoefte aan 
nieuwe leden mede om als vereniging uit te kunnen groeien tot een volwaardige 
hockeyvereniging. Voor HC Haarlem, de grootste hockeyclub in de gemeente, ca 1100 leden 
waarvan ca 800 jeugdleden, is de situatie iets anders maar wel met sterke overeenkomsten. 
Elk jaar melden vooral veel jonge jeugdleden zich bij ons om lid te worden. Deze nieuwe 
aanmeldingen worden gedurende het seizoen zoveel mogelijk geplaatst en ingedeeld. Om 
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alle kinderen direct te plaatsen is niet altijd mogelijk. Uit veiligheidsoverwegingen vinden wij 
als club dat de kinderen eerst de basisprincipes van het hockeyen moeten kennen en kunnen 
om daarna aan de competitie mee te mogen doen. Uiteindelijk een hockeystick kan bij 
foutief gebruik snel een "slagwapen" worden. Op dit moment is er bij HC Haarlem dan ook 
een beperkte wachtlijst echter zal deze zoals gebruikelijk bij de start van het nieuwe seizoen 
zijn opgelost. Wat de senioren betreft streeft HC Haarlem een sterke actieve ledenwerving 
na. Naast de seniorenteams welke competitie spelen is er bij HC Haarlem nog een grote 
groep Trimmers die op 2 doordeweekse avonden actief bezig zijn met de hockeysport. Bij 
beide groepen is volop gelegenheid om in te stromen als nieuw lid. 
Het mag duidelijk zijn dat er in Haarlem nog genoeg mogelijkheden zijn om binnen en buiten 
de gemeentegrenzen lid te kunnen worden van een hockeyvereniging. De noodzaak en het 
bestaansrecht van een nieuwe hockeyclub in Haarlem valt sterkte betwijfelen. 

De KNHB heeft aangegeven dat er in de regio behoefte is aan een nieuwe 
hockeyvereniging. 
De wens van de KNHB voor een nieuwe hockeyvereniging in de regio is bij de bestaande 
verenigingen niet bekend en ook nooit besproken. Duidelijk mag zijn dat een sportbond 
streeft naar een maximaal aantal leden en in het kader daarvan graag ziet dat er nieuwe 
verenigingen opgericht worden. 
Voor regio Haarlem is een nieuwe vereniging geen noodzaak. De bestaande verenigingen 
hebben nog genoeg mogelijkheden en capaciteit om nieuwe leden aan te nemen. De 
spreiding van de verenigingen in de regio is daarbij evenwichtig genoeg om vlak bij huis je 
vereniging te kunnen vinden. 

Het aanbieden van sportfaciliteiten in het kader van gezondheid en beweging. 
In uw "Agenda voor de sport 2015-2019" wordt aangegeven dat er meer aandacht zal zijn 
voor sport en bewegen in het bijzonder. Daarnaast spreekt de missie over bereikbaarheid, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid. Op het eerste gezicht zou dit een goed argument 
kunnen zijn voor een nieuwe hockeyvereniging, er van uitgaande dat bereikbaarheid, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid niet of beperkt in de gemeente aanwezig is. In het 
voorgaande is al aangetoond dat beschikbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente 
Haarlem geen argument voor een 4 e hockeyvereniging kan zijn. Betaalbaarheid is een 
moeilijk te toetsen begrip. Kijkend naar gevraagde contributies in de regio mag gesteld 
worden dat deze marktconform zijn, al is het misschien vreemd om over marktconform te 
spreken. Het gaat er misschien meer om wat men mag verwachten voor de gevraagde 
contributie. HC Haarlem is een vereniging die voor de regio een sociale functie heeft waar 
iedereen welkom is. Zo is HC Haarlem een vereniging voor de sporter die de hoogste 
prestatiedoelen wil nastreven maar ook de sporter die voor plezier en gezelligheid wil 
bewegen waarbij de sociale contacten een belangrijke rol spelen. In het kader daarvan heeft 
HC Haarlem enkele jaren geleden het jeugdplan opgesteld en uitgerold. Het jeugdplan heeft 
tot doel om ieder kind op eigen niveau zijn hockeysport te kunnen beoefenen waarbij geen 
onderscheid gemaakt wordt in aandacht en begeleiding. Om u een idee te geven wat het 
jeugdplan inhoud hierbij een kleine uiteenzetting. Voor alle categorieën, leeftijdsgroepen en 
hockeyniveau, worden opgeleide trainers ingezet. Alle categorieën krijgen de zelfde 
hoeveelheid trainingen (2-maal per week) en begeleiding, leder op zijn eigen niveau. Waarbij 
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de eerste teams vooral gericht zijn op prestatie en de overige op plezier. Om dit plan te 
ontwikkelen en uit te voeren zijn door HC Haarlem de nodige investeringen gedaan. Trainers 
opleiden volgens de eisen van de KNHB, organiseren van professionele begeleiding voor de 
trainers en het investeren in trainingsmaterialen. Uiteindelijk het geven van een training is 
meer dan een website raadplegen en een kunstje voor doen. Dit alles doen we met als doel 
de jeugd te laten sporten in een omgeving waar zij zich thuis en veilig voelen samen met hun 
leeftijdsgenoten. 
Tevens proberen wij hun meer mee te geven dan enkel het sporten alleen. We proberen 
onze jeugd ook in te zetten voor de club, zoals bijvoorbeeld het onder begeleiding coachen 
en helpen bij trainen van de jongste jeugdteams. Dit wordt door velen ervaren als het leggen 
van een basis in sociale vaardigheden. Naast de sport zelf wordt er door de club nog veel 
niet sportactiviteiten georganiseerd om zo de betrokkenheid en het plezier naast de sport te 
versterken. 
Om dit te kunnen blijven doen is een stevige basis binnen een vereniging noodzakelijk. Deze 
basis bestaat uit een stabiel ledental, gezonde financiële situatie, kennis van de sport door 
inzet van een professioneel kader en een sterk sociaal gevoel voor de omgeving. 
Om dit te behouden is stabiliteit in de bestaande hockeyverenigingen noodzakelijk waarbij 
(gedeeltelijke) leegloop door een nieuwe vereniging hierbij een groot risico kan zijn. Voor de 
beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid is een 4 e hockey vereniging niet 
noodzakelijk. 
De conclusie mag zijn dat het evenwicht in de regio nu aanwezig is en behouden moet 
worden. 

Wij hopen dat u door de onderbouwing van onze bezwaren tegen de voorgenomen 
investeringen voor een 4 e hockeyvereniging, u hebben kunnen overtuigen dat hierin een 
risico schuil gaat waarbij dit niet alleen het ledentallen van een hockeyvereniging betreft 
maar ook een afbreukrisico op het voortbestaan van bestaande verenigingen en de al reeds 
door de Gemeente en verenigingen gedane investeringen. 
Wij willen u graag uitnodigen om samen met u de dialoog aan te gaan hoe wij onze positie 
als bestaande hockeyverenigingen kunnen versterken en uit te bouwen met de "Agenda 
voor de sport 2015-2019" als uitgangspunt. Om zo gezamenlijk tot afspraken te komen voor 
de toekomst van de bestaande hockeyverenigingen en de noodzakelijk bijbehorende 
investeringen. 

HC Haarlem heeft er dan ook het vertrouwen in dat op basis van de beperkte informatie en 
onderbouwing van het plan van HFC EDO, welke slechts gestoeld is op aannames , de 
Raad/Raadscommissie geen besluit zal nemen voor het investeren in een 4 e 

hockeyvereniging. De investeringen zijn te groot om zonder alle belanghebbenden gehoord 
en gesproken te hebben om zo tot een wel overwogen besluit te komen welke enkel is 
gebaseerd op juiste feiten. 
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Vertrouwend hiermee de standpunten van H.C.Haarlem duidelijk te hebben verwoord, zijn 
we te alle tijden bereid deze op welke gelegenheid dan ook, mits tijdig genodigd, mondeling 
toe te lichten. 
Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij onze secretaris van bestuur, Machteld 
Lokere. 

Hoogachtend 

Bestuur H. C. Haarlem 
Machteld Lokere, 
bestuur@hchaarlem.nl 
06-29514803 


