
Namens de organisaties van Kleurrijk Haarlem: 
Stichting Samen Haarlem, Stichting Schakels Haarlem Noord, Stichting ontmoet elkaar in Haarlem Oost, Turkse sociale culturele 
samenwerking Haarlem, Stichting Somaliërs Haarlem, Stichting Blocks, Burennetwerk Haarlem, Stichting Palanka Negra, 
Stichting Al-Amiin, Haarlem Mozaïek, Bureau Discriminatiezaken, Ont-Moeter Joyce Jacobsz, Stichting de Brug, Haarlem Effect, 
DOCK Haarlem,VMGH, Chinese vrouwenvereniging, stichting Jongeren in Beweging 
SMOH: Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem: stichting Zohor, stichting Avenir, stichting de Brug, Stichting 

SOM, stichting Observatoire   
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Voorstel BB 2.5 Beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties. 

 
Haarlem, 31 oktober 2019, 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 

 
Naar aanleiding van uw voornemen de subsidie: Eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties 
te beëindigen, voelen de zelforganisaties, actief als Kleurrijk Haarlem, en de organisaties verenigd in 
de SMOH, Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem, zich geroepen om hun zorgen te 
uiten en de gemeenteraad met klem te adviseren dit voornemen om deze subsidie te beëindigen niet 
uit te voeren en deze subsidie te behouden.  

 
De afgelopen 20 tot 30 jaar hebben de zelf- en belangenorganisaties, met steeds minder tot 
minimale financiële dekking in het Sociaal Maatschappelijk domein, de Haarlemse samenleving in 
stilte en geheel belangeloos bediend.  
Gedurende deze jaren is het budget alsmaar minder geworden en met inventiviteit, creativiteit, 
optimale samenwerking, co-creatie, enthousiasme, betrokkenheid en belangeloze tomeloze inzet zijn 
er talloze activiteiten en evenementen in Haarlem van de grond gekomen en worden veel activiteiten 
nog steeds met succes uitgevoerd.  
Bij de zelf- en belangenorganisaties luidt de slogan: “Niet dankzij maar ondanks de gemeente 
Haarlem”.  
Met de ontwikkelingen in de Sociale Basis 2020-2024 leek het er even op dat deze zelf- en 
belangenorganisaties een serieuze erkenning in de vorm van een basissubsidie waarmee continuïteit 
en verdere professionalisering meer binnen handbereik zou komen.  
Groeiende professionalisering aangezien de bezuinigingen binnen het Sociaal- en Maatschappelijk 
domein hebben geleid tot een verdere belasting van de “sleutelfiguren”. Van vrijwilligers 
ontwikkelden zij zich steeds verder tot onbetaalde professionals. 
Dankzij deze onbetaalde professionals konden de organisaties voortbestaan en hebben zij de 
Haarlemse samenleving veel geld bespaard c.q. veel geld opgeleverd.  
Met de subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties is het mogelijk om de 
onmisbare vrijwilligers de zogenaamde “kers op de taart” de organisatie binnen te halen, te belonen 
en te behouden en daarmee de continuïteit te waarborgen.  
Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, gevoel van betekenis te zijn voor de 
samenleving, het participeren in de samenleving, om mensen te ontmoeten, als middel tegen 
eenzaamheid en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke- en sociale cohesie.  
De zelf- en belangenorganisaties kunnen niet zonder onbetaalde professionals en de vrijwilligers, de 
“kers op de taart”.  
Door deze subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties te beëindigen haal je het 
HART uit de zelf- en belangenorganisaties. 
Haal je het HART en het FUNDAMENT uit de samenleving.  

Een samenleving waar MENSEN SAMEN LEVEN.  


