
 

 

 

 

Vragen D66 inzake de inzet van clubkadercoaches op Haarlemse sportverenigingen ex 

artikel 32 RvO 

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de inzet van Haarlemse sportverenigingen op zoveel mogelijk 

manieren wordt versterkt. Door kruisbestuivingen tussen verenigingen te stimuleren, door te 

ondersteunen bij verduurzaming, met de inzet van clubkadercoaches. 

In een tijd waar de mentale gezondheid van kinderen onder druk staat en bewezen een aantoonbaar 

effect heeft op ook de fysieke gezondheid, is het van belang om kinderen te kunnen helpen vanuit een 

vertrouwde en laagdrempelige omgeving door bijvoorbeeld sport en beweging.  

Steeds meer sportverenigingen in Haarlem zien daarbij een rol voor zichzelf in de wijk of stadsdeel bij 

het  aanpakken van deze problematiek onder in het bijzonder kinderen en jongeren. Clubkadercoaches 

kunnen helpen bij het invullen van deze maatschappelijke rol op een sportvereniging.  

 

1. Welke maatregelen worden nu genomen of zijn reeds genomen om de verbinding tussen sport en 

beweging en zorg en welzijn te maken en om de maatschappelijke functie van sportverenigingen te 

versterken? 

 

2. Hoe staat het met de concrete inzet van clubkadercoaches op Haarlemse sportverenigingen? En op 

welke termijn wordt de raad hierover geïnformeerd.  

 

3. Een clubkadercoach zou ondersteuning kunnen bieden bij twee of drie verenigingen voor een 

periode van ongeveer 6 tot 9 maanden, zodat de club de werkzaamheden daarna zelfstandig kan 

oppakken. Heeft het college reeds inmiddels inzichtelijk waar clubkadercoaches het beste kunnen 

worden ingezet?  

 

4. Maakt het college bij de uitrol van clubkadercoaches op Haarlemse sportverenigingen ook gebruik 

van de kennis en ervaring van SportSupport Kennemerland en de Haarlemse verenigingen die de 

krachten hebben gebundeld in de groep Sportdaad?  Zo nee, waarom niet? 

 

5. Kan het college de raad periodiek informeren over de inzet van clubkadercoaches? En kan het 

college daarbij ook aangeven wanneer de inzet volgens hen succesvol is geweest?  

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording, 

Robin Zwemmer, commissielid D66 


