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Samenvatting
Haarlemmermeer wil door middel van een actief sportbeleid invulling geven aan de
gemeentelijke ambitie om een topsportklimaat te bewerkstellingen, waarin
Haarlemmermeerse sporttalenten zich optimaal kunnen voorbereiden en goed worden
begeleid tijdens hun topsportcarrière. Wij hebben op het gebied van topsportontwikkeling
inmiddels een aantal stappen gezet.
Zo worden een drietal kernsporten ondersteund, is er een topsportloket ingericht en is een
topsportplatform actief dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert bij de uitvoering
van haar topsportbeleid,
Een logische volgende stap in de ontwikkeling van topsport in Haarlemmermeer is het
selecteren en benoemen van groeisporten. In deze nota besluiten wij om Squash en judo de
groeisportstatus te verlenen. Beide benoemde sportclubs voldoen aan de gestelde eisen en
criteria van een groeisport en hebben de potentie van kernsport. Met het behalen van deze
status ontvangen zij extra ondersteuning vanuit de gemeente en van Topsport
Haarlemmermeer in hun ontwikkeling.

Inleiding + context
Het actief bevorderen van topsport is een belangrijke doelstelling van de sportnota
'Haarlemmermeer in een beweeglijk perspectief', vanwege positieve aspecten zoals het
stimulerende effect op de breedtesport. Wij kiezen hierbij voor een geleidelijke ontwikkeling
van de topsportcultuur, waarbij wordt voortgebouwd op het bestaande profiel en de sterke
punten van de Haarlemmermeerse sport. Het topsportbeleid van de gemeente is
vormgegeven langs vier bouwstenen: verenigingen (sporten), sporters, evenementen en
organisatie. In deze ontwikkeling zijn op 4 oktober 2010 criteria voor groei- en kernsporten
vastgesteld, bestaande uit specifieke voorwaarden en kenmerken van topsportverenigingen
en organisaties. Met deze criteria kan op een objectieve wijze worden getoetst welke sporten
in aanmerking komen voor een groei- of kernsportstatus en welke verenigingen en
organisaties de daarbij horende ondersteuning vanuit de gemeente ontvangen. Binnen deze
kaders van topsportverenigingen ondersteunt de gemeente vooralsnog drie kernsporten
(honkbal: Vaessen Pioniers, synchroonzwemmen: ZPCH, en turnenlritmische gymnastiek:
SV PAX). Topsport Haarlemmermeer heeft voor het aandachtsgebied topsportverenigingen
een inventarisatie van mogelijke groeisporten uitgevoerd. Dat heeft geleid tot de nominatie
van squash (Meersquash) en judo (Judo Yushi) als groeisport.
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Inhoud
MeerSauash, het Hoofddorpse squash- en fitnesscentrum is toonaangevend binnen
Squashend Nederland op sporttechnisch en organisatorisch gebied. In competitieverband
speelt Meersquash al jaren op het hoogste niveau. Het eerste Heren team is afgelopen
seizoen op de vijfde plek geëindigd en de dames zijn zelfs landskampioen geworden. Voor
deze prestatie zijn ze op het Haarlemmermeerse topsportevenement SportToppers, beloond
met de prijs 'team van het jaar'.

Meersquash heeft zich de ambitie gesteld om uit te groeien tot belangrijkste squashclub van
Europa, waarbij top-, breedte- en jeugdsquash worden verenigd. De bestuurlijke en
financiële continuïteit is voldoende gewaarborgd doordat het centrum eind 2010 is
overgenomen door Nextsquash. Nextsquash werkt als onderneming bovendien nauw samen
met Squash Bond Nederland. De jaarcijfers van Nextsquash laten een structureel solide
beeld zien, met jaarlijks een kleine winstmarge. Dit is het resultaat van de filosofie om alle
gegenereerde inkomsten terug te investeren in de squashsport. Meersquash is door de bond
aangewezen als één van de vijf regionale trainingscentra. In het kader van talentontwikkeling
voert Meersquash een deel van het bondsprogramma uit. Door deze samenwerking met de
bond staat de succesvolle jeugdopleiding onder leiding van de bondscoach van de jeugd.

Judo Yushi. gevestigd met haar hoofdaccommodatie in Nieuw-Vennep is inmiddels
uitgegroeid tot een topjudoschool in Nederland. Namens Judo Yushi zijn zowel individuele
judoka's als teams nationaal kampioen geworden. De afgelopen jaren hebben leden van
Judo Yushi stappen richting de internationale judotop gezet. Individueel zijn diverse judoka's
door de Judo Bond Nederland geselecteerd voor Europese wedstrijden (Europacup) en
kampioenschappen. De visie op talentontwikkeling van de club staat in het teken van het
bondsbeleid. Judo Yushi is aangesloten bij één van de vier Topsport Steunpunten, dat
gevestigd is in Haarlem (Kenamju). Dit Steunpunt is een bovenlokale samenwerking waar
extra trainingen worden verzorgd bovenop het aanbod van de aangesloten clubs.

Groeisporten in Haarlemmermeer kunnen aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit
de gemeente. Deze ondersteuning betreft indien mogelijk de inzet van de ambtelijke
organisatie en die van Topsportloket Haarlemmermeer, binnen de huidige formatie. Er zijn
geen financiële mogelijkheden gekoppeld aan de status. De ondersteuning zal wanneer daar
behoefte aan is bestaan uit extra begeleiding op de volgende onderdelen:
beschikbaarheid van een trainingsaccommodatie;
beschikbaarheid van een wedstrijdaccommodatie die voldoet aan de internationale eisen
voor evenementen;
voorrang boven niet-groei en kernsporten bij bestuurlijke en organisatorische
ondersteuning (zie onder);
e voorrang boven niet-groei en kernsporten bij de ondersteuning van individuele sporters;
voorrang boven niet-groei en kernsporten bij acquisitie van evenementen;
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Topsport Haarlemmermeer heeft Meersquash e n Judo Yushi getoetst volgens het
toetsmodel voor eventuele groei- en kernsporten. Na het controleren van de criteria zijn zij
tot de conclusie gekomen dat zowel Meersquash als Judo Yushi in elke categorie voldoende
hebben gescoord. Daarmee komen judo en squash in aanmerking voor de groeisportstatus.
Gelet op bovenstaande argumenten zullen wij Meersquash en Judo Yushi ondersteunen om
ze in staat te stellen vorm en inhoud te geven aan hun sporttechnische ambities.
Meersquash gaat de plannen voor breedtesport/talentontwikkeling nader uitwerken. Voor
Judo Yushi geldt dat zij aan de slag gaan met het uitwerken van de plannen van een Judo
Academie (vergelijkbaar met de Baseball Academy).
Voor het uitwerken van de plannen hanteren wij de voorwaarde dat de ambities worden
gedeeld door de nationale bond en zijn gebaseerd op een clubexploitatie met een uiteindelijk
selfsupporting solide financiële basis.

Effecten
Door de groeisporten via clubs zoals MeerSquash en Judo Yushi te ondersteunen en te
faciliteren verwachten we dat de positieve ontwikkeling van beide sporten een extra impuls
krijgt. Deze ontwikkeling moet dienen als vliegwiel voor de breedtesport, zodat de positieve
uitstraling op termijn leidt tot een sterke aantrekkingkracht.

Afweging
MeerSquash en Judo Yushi zijn op de onderdelen organisatie, prestatieniveau, beleid en
faciliteiten getoetst aan de hand van onze criteria voor groei- en kernsporten. Beide clubs
beantwoorden hier in voldoende mate aan en beschikken over voldoende potentie om
gedurende een langere periode met succes invulling te kunnen geven aan de
topsportambities.

Middelen
Wij ondersteunen de groeisporten judo en squash samen met Topsport Haarlemmermeer in
de voorwaardenscheppende sfeer en stellen geen financiële middelen beschikbaar. Dit
betekent dat zij ondersteuning en begeleiding kunnen verwachten van de ambtelijke
organisatie en Topsportloket Haarlemmermeer, binnen de huidige formatie.

Evaluatie
Topsport maakt een onderdeel uit van de nota 'Sport in een beweeglijk perspectief', waarin
het sportbeleid voor de periode 2009 tot en met 2012 is uitgewerkt. Dit jaar, aan het einde
van de beleidsperiode, worden de effecten en resultaten van het sportbeleid geëvalueerd. Bij
dit terugkerende evaluatiemoment wordt ook het topsportbeleid en de daarbij behorende
groei- en kernsportstatus van de verenigingen meegenomen.

In- en externe communicatie
De aanvragers van de groeisportstatus, de betrokken sportbonden en het Topsportloket
Haarlemmermeer worden direct na besluitvorming in het college geïnformeerd over deze
nota van B&W. Aan pers en publiek wordt deze nota gepresenteerd via respectievelijk het
persuurtje en gemeentekrant Informeer.
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Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. squash de groeisportstatus te verlenen, waarbij als blijvende voorwaarde voor
medewerking van de gemeente geldt dat de toekomstige topsportbeleidsplannen
ondersteund moeten worden door de nationale squashbond;
2. judo de groeisportstatus te verlenen, waarbij als blijvende voorwaarde voor medewerking
van de gemeente geldt dat de toekomstige topsportbeleidsplannen ondersteund moeten
worden door de nationale judobond;
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouder,

