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Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Haarlem 

 

 

Haarlem, 25 oktober 2015  

Betreft: Voetbalvereniging HYS 

 

Geachte raadsleden, 

Onlangs werden drie wijkraden in Haarlem-Oost verrast door een krantenbericht dat de 

accommodatie van drie Haarlemse voetbalverenigingen door de gemeente zou worden ingenomen. 

Daarbij komen twee clubs in een uiterst penibele situatie terecht en moet gevreesd worden voor hun 

voortbestaan. Het betreft de actieve clubs De Brug en HYS. 

De van oorsprong Turkse club HYS bestaat sinds 1970 (al 45 jaar…) en heeft moeilijke tijden achter de 

rug. Heden ten dage trainen en spelen echter 7 elftallen op het complex in het Reinaldapark en 

spelen twee zaalvoetbalteams elders in verschillende zalen. Het ledenaantal is stijgende (in 2015 

heeft men 158 betalende leden) en de huurschulden uit het verleden zijn inmiddels weggewerkt. Een 

blik op de ledenlijst geeft aan dat de spelers uit heel Haarlem komen en niet uitsluitend uit de 

onmiddellijke omgeving.  

Het is de wijkraden ter kennis gebracht dat er twee verschillende financiële opstellingen vanuit de 

gemeente circuleren. Dat bevordert uiteraard de duidelijkheid omtrent de actuele situatie niet. 

Daarnaast hebben de wijkraden de indruk dat slechts is gewerkt met normen en gemiddelden en niet 

met de werkelijke kosten die aan het complex toe te schrijven zijn. Op die basis is het 

vanzelfsprekend onmogelijk om een juiste beslissing te nemen. De wijkraden dringen er dan ook bij 

de raadsfracties op aan om eerst over een juiste kostenopstelling te beschikken alvorens tot een 

afgewogen beslissing te kunnen komen. Zo wordt voorkomen dat op papier een besparing wordt 

gerealiseerd, die in de praktijk echter totaal anders uitpakt. 

De voetbalvereniging heeft aangegeven om eventueel zelf (een gedeelte van) het onderhoud op zich 

te willen nemen. Buiten dat dat de kosten voor de gemeente aanmerkelijk zou drukken, zou het de 

teamgeest binnen de club versterken en de juist door de gemeente zo gewenste participatie een 

positieve wending kunnen geven. De wijkraden dringen er op aan om eerst alle mogelijkheden tot 

kostenreductie te onderzoeken voordat een onomkeerbare route wordt ingeslagen. De club heeft 

aangegeven om een garantie te willen verstrekken ten aanzien van de huurpenningen. 
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Het clubhuis is voor velen een thuis en wordt ook gebruikt voor sociale doeleinden. De 

samenwerking met de moskee in Parkwijk is prima en de club is ingebed in de samenleving in 

Haarlem-Oost. De wijkraden achten het voortbestaan van deze club binnen het stadsdeel Haarlem-

Oost van eminent belang, zeker gezien het bovengemiddelde aantal bewoners van allochtone 

afkomst. Er is de wijkraden niets bekend van enige vorm van recente overlast of vandalisme door 

leden of bezoekers van HYS. De vraag kan echter gesteld worden wat er gebeurt indien de leden hun  

club, hun hobby en hun sportieve uitdaging wordt ontnomen. Het zal de raadsleden bekend zijn, dat 

er in Haarlem-Oost schrikbarend weinig mogelijkheden tot sociale verpozing zijn voor alle 

bevolkingsgroepen: een sluiting van club en clubhuis zou absoluut geen positieve effecten op dat 

gebied bieden. 

De wijkraden dringen aan op een juiste kostenopstelling van club en complex en tevens op een 

inventarisatie van de sociale en andere aspecten van de voorgenomen besluiten. Het zou immers zo 

kunnen zijn, dat een negatieve uitwerking de balans wel eens in het nadeel zou kunnen doen 

uitslaan. Wat gebeurt er met het complex indien het onverhoopt zou worden gesloten? Welke 

andere bestemming is mogelijk en welke kosten hangen daaraan? Welke risico’s worden gelopen op 

gebied van kraak, brandstichting en vandalisme? Welke zekerheid heeft de gemeente dat de kosten 

minder zullen zijn ná de voorgenomen sluiting? Wat roept de gemeente over zich af op het gebied 

van sociale onrust en vermeende achterstelling van groepen uit de samenleving? 

De wijkraden adviseren de gemeenteraad om eerst een duidelijke en realistische financiële opstelling 

te vereisen, daarna een kosten / baten analyse op financieel, sportief en sociaal gebied te verzoeken 

om vervolgens een weloverwogen en door alle betrokken partijen omarmde beslissing te kunnen 

nemen. Die beslissing dient alle partijen op duidelijke argumenten te overtuigen. Naar de mening van 

de wijkraden zijn die argumenten tot op heden diffuus en grotendeels afwezig. 

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 

 

Namens de wijkraden 

Amsterdamse Buurten  Marcella van Vloten 

Parkwijk-Zuiderpolder  Bernard Felix 

Slachthuisbuurt   Joop Teunisse 

  

CC: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem 
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