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Breedtesport 
 

Onze doelstellingen en ambities 

Iedereen heeft een leven lang vrij keuze in sport- of bewegingsvorm √ 
Er bestaat een breed en gevarieerd sport- en beweegaanbod, aansluitend op wensen van 
bewoners. 
 

√ 

Sport en bewegen zijn een instrument om gezondheid te bevorderen, het leven in de 
wijken en kernen te verbeteren, participatie en integratie te stimuleren. 
 

√ 

Krijgen alle kinderen op school kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. √ 

Draagt sport bij om de gemeente Haarlemmermeer vitaal en attractief te maken. √ 

We streven ernaar dat in 2012 70% van de volwassen inwoners (18+) aan sport doet. 
 X 
We streven ernaar dat in 2012 50% van 4 – 18 jarigen dagelijks sport of anderszins actief 
beweegt, waarvan 2 x per week binnen het bewegingsonderwijs op school. 
 

X 

Het realiseren van deze doelstellingen is door een integrale aanpak vanuit verschillende 
sectoren en partijen tot stand gekomen. 
 

√ 

De organisatorische geledingen van de sportvereniging zijn aanzienlijk versterkt. +/- 
Het bewegingsonderwijs is verbeterd. √ 
De gemeente past de subsidieregeling voor sportverenigingen aan, zodat we vooral 
uitbreiding en innovatie van het sportaanbod in samenspel met maatschappelijke partners 
(zoals scholen en welzijnsinstellingen) belonen. De financiële ondersteuning is niet alleen 
voor verenigingen, maar ook voor andere niet gesubsidieerde sportaanbieders. 
 

 
X 
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1.1  Beweeggedrag 

 

Wat hebben we gedaan? 

Het overgrote deel van de werkzaamheden binnen de Sportnota zijn gericht op de stimulatie van het 
beweeggedrag van onze inwoners. Dit kan in de voorwaardenscheppende rol zijn, zoals bij de 
realisatie van sportaccommodaties, maar ook proberen we met de clinics, projecten en evenementen 
onze inwoners direct te stimuleren meer te gaan bewegen. Onze belangrijkste partner bij deze 
werkwijze is Sportservice Noord Holland, die in Hoofddorp een eigen Haarlemmermeerse afdeling 
heeft gevestigd.  

Sportservice heeft drie programmalijnen waarbinnen ze werken. Dit betreft Sport in de Wijk, Sport & 
School en Verenigingsondersteuning. Binnen deze lijnen speelt de Combinatiefunctionaris een 
sleutelrol. Deze functionaris is actief op verschillende locaties zoals in de wijk, op de vereniging of op 
school, waardoor een doorgaande leerlijn ontstaat. Hierdoor wordt voor kinderen een drempel 
weggenomen omdat ze de functionaris ook al op andere locaties hebben gezien, maar ook wordt 
getracht zo de samenwerking tussen verschillende instanties te verbeteren.  

Zoals gezegd zien wij voor de gemeente vooral een faciliterende rol weggelegd. Dat houdt in dat wij 
onszelf verantwoordelijk voelen voor de realisatie en het grote onderhoud van sportaccommodaties. 
Om onze inwoners de kans te geven dichtbij huis te sporten en dit op of in een kwalitatief goede 
accommodatie te doen hebben wij de afgelopen periode op diverse locaties extra inzet gepleegd. Er 
zijn accommodaties opgewaardeerd, aangevuld of zelfs helemaal nieuw gecreëerd. In het hoofdstuk 
over accommodaties treft u meer informatie over de inzet die op dit vlak is gepleegd.  

Om verenigingen en andere partners de mogelijkheid te geven nieuwe projecten op te zetten of om de 
kwaliteit van het sportaanbod te vergroten zijn verschillende subsidies beschikbaar. Zo worden diverse 
verenigingen ondersteund middels de VOS-subsidie welke bedoeld is voor het aanbieden van 
jeugdsport, kunnen sportaanbieders een SSD-subsidie aanvragen wanneer zij middels een project of 
evenement het beweeggedrag willen stimuleren en zijn er mogelijkheden om sportevenementen te 
organiseren middels speciale evenementensubsidies of citymarketinggelden.  

Ten slotte spelen sportevenementen een belangrijke rol in de stimulatie van een gezond 
beweeggedrag. Deze evenementen vinden op verschillende niveaus plaats. Zo worden voor 
verschillende schoolsportdagen georganiseerd samen met verenigingen en heeft Sportservice het 
Nederlands record touwtjespringen naar zich toegetrokken. Maar ook zetten onze verenigingen zich 
flink in om middels regionale, nationale of zelfs internationale toernooien sport in een positief daglicht 
te zetten.  

 

Wat hebben we gepresteerd? 

Tussen sport, bewegen en gezondheid bestaat een direct verband: je kan bewegen het goedkoopste 
medicijn noemen. Bewegen verlaagt namelijk de kans op kanker en hart- en vaatziekten; 
doodsoorzaak nummer 1 en 2 in Nederland (Bewegen en Gezondheid 2008/2009, TNO, 2010). Meer 
bewegen houdt ook minder obesitas in, vooral in welvarende landen een toenemend 
gezondheidsrisico. (www.convenantgezondgewicht.nl: CBS) Dat in sportnota’s steeds meer 
gezondheidsdoelstellingen worden opgenomen is geen modegril, maar rust op de intrinsieke relatie 
tussen sporten en bewegen. Niet sport op zich, maar bewegen als resultaat ervan wordt dan het 
eigenlijke beleidsdoel. Deze doelverschuiving is ook in het Haarlemmermeerse sportbeleid zichtbaar.  

Het doel van sportstimulering wordt in termen van bewegen geformuleerd, namelijk als het beoogde 
aandeel inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Vanaf 2012 is dit 
percentage dan ook de enige effectindicator van het sportbeleid in de programmabegroting. Als 
beweging  weliswaar als resultante van sporten het beleidsdoel is, hoe dan deze vorm van bewegen 
te meten? Het antwoord ligt niet meteen voor de hand, want er bestaan in Nederland vier manieren 
om sporten en bewegen te meten. 
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 Richtlijn Sport Onderzoek (RSO): iemand is een sporter als hij de afgelopen 12 maanden ten 
minste 12 keer heeft gesport. (In het SCP rapport Sport een leven lang, wordt hiervoor de 
norm minstens 40 weken per jaar gehanteerd).  

 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): minimaal 5 dagen per week minstens 30 
minuten matig intensieve lichamelijke activiteit (onder de 18 jaar elke dag 60 minuten). 

 Fitnorm: ten minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve 
activiteit.  

 Combinorm: voldoen aan de NNGB, of de Fitnorm, of beide. 

Op de RSO scoren Haarlemmermeerders veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Opvallend daarbij 
is dat dit niet beperkt blijft tot de jeugd, maar vooral ook onze oudste inwoners sportiever zijn dan 
leeftijdsgenoten elders in het land. Ook sporten onze inwoners vaker dan leeftijdsgenoten in andere 
gemeenten. Ook op de Fitnorm overstijgen we de landelijke score. Onze inwoners sporten dus niet 
alleen een jaar lang, maar ook frequent. We kunnen dus zeker stellen dat we de afgelopen jaren onze 
doelstellingen gehaald hebben. 

Echter, volwassen inwoners van de Haarlemmermeer scoren met 38% ver onder het landelijk 
gemiddelde op de NNGB-norm. Opvallend als je bedenkt dat onze inwoners met de Fitnorm en de 
RSO ruim boven dit gemiddelde scoren. De verklaring hiervan is dat om de NNGB te behalen meer 
beweging nodig is dan doorgaans bij een lidmaatschap van een sportvereniging bereikt wordt. Omdat 
je voor de NNGB minimaal vijf dagen per week moet bewegen, is deze norm meer afhankelijk van 
dagelijkse beweeggewoonten, dan van intensief sportgedrag. Inwoners met een beroep waarbij veel 
beweging vereist is halen bijvoorbeeld vaker de NNGB. Inwoners stimuleren om de NNGB te halen 
vanuit sportbeleid is dus niet eenvoudig; de benodigde beweegfrequentie wordt immers vooral 
bepaald door dagelijkse routines en niet primair door sportgedrag. Waar mogelijk kan dat effectiever 
via ruimtelijke ordening- en mobiliteitsbeleid. 

Een laatste conclusie die we graag willen trekken is dat de extra aandacht op onze drie prioritaire 
wijken (Rijsenhout, Graan voor Visch en Getsewoud) duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De 
jeugd in deze wijken is meer gaan sporten, frequenter gaan sporten en ook zijn ze vaker lid van een 
sportvereniging geworden.  

 

 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat niet alleen onze jongste inwoners sportief zijn, ook de oudere leeftijdsgroepen zijn sportiever 
dan leeftijdsgenoten in andere gemeenten. Opvallend is de score op de 75+ categorie.  
De rechter tabel laat zien dat in elke leeftijdgroep men frequenter is gaan sporten dan vier jaar geleden.  
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In bovenstaande tabel is te lezen hoe er op de NNGB en Fitnorm gescoord wordt, uitgesplitst naar de diverse wijken. 
Opvallend is dat naarmate men ouder wordt, men meer aan de NNGB norm voldoet.  
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Wat gaan we komende jaren doen? 

Het werk dat we op de scholen en op verenigingen hebben gedaan, gecombineerd met de inzet in de 
wijken heeft geresulteerd in goede scores op het sportgedrag. We willen dan ook deze inzet op 
dezelfde voet voortzetten. Met de ervaring die we de afgelopen jaren opgedaan hebben verwachten 
we effectiever te werk te kunnen gaan en nog meer mensen te kunnen betrekken bij onze ambities. 

De afgelopen jaren hebben wij ons vooral gericht op de stimulering van de jeugd. Wij zijn er namelijk 
van overtuigd dat jong geleerd, oud gedaan is. Ondanks dat we ons voornamelijk gericht hebben op 
drie prioritaire wijken is duidelijk te zien dat dit beleid haar vruchten afgeworpen heeft. Onze jeugd is 
meer gaan sporten de afgelopen vier jaar en scoort zelfs (ruim) boven het landelijk niveau wanneer je 
naar de Fitnorm en de RSO kijkt. De scores zijn zelfs dermate goed, dat we onszelf mogen afvragen 
hoe groot de kans is dat we deze komende jaren nog verder kunnen laten stijgen. In deze zelfde 
tabellen is af te lezen dat naarmate men ouder wordt, het beweegpercentage afneemt. Hoewel wij het 
eerder genoemde principe dat een goed beweeggedrag bij de jeugd begint blijven omarmen, willen wij 
de oudere leeftijdsgroepen activeren. Deze verschuiving sluit ook aan bij de vraag van veel 
sportverenigingen, die aangeven juist in de oudere leeftijdsgroepen veel verloop te zien en/of meer 
ondersteuning vanuit de gemeente kunnen gebruiken. 

In 2009 hebben wij ervoor gekozen om periodiek onze vooruitgang te monitoren aan de hand van de 
NNGB-norm. Aanleiding voor dit besluit was de landelijke ambitie die het Olympisch Plan aan de hand 
van deze norm uitsprak. De geambieerde percentages komen tevens een op een overeen met deze 
landelijke normen. Uit de analyse van het Sportlandschap komt echter naar voren dat de NNGB voor 
onze gemeente geen handige norm is. Een goede score op deze norm wordt vooral behaald door 
wandelen en fietsen naar het werk en andere dagelijkse beweeggewoonten. Eerder onderzoek heeft 
reeds uitgewezen dat onze inwoners zich vanwege de grote afstanden veel verplaatsen met de auto, 
en ook uit dit onderzoek komt dat naar voren. Toch willen we ons blijven inzetten om deze NNGB 
norm te verhogen. We passen echter onze doelstelling aan door uit te gaan van een geleidelijke groei, 
strevend naar een score gelijk aan het landelijk gemiddelde. Een uitdaging die we graag met onze 
inwoners en in onze gemeente gevestigde bedrijven aangaan.  
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1.2  Sport en School 

Wat hebben we gedaan? 

Onze grootste prioriteit ligt bij de stimulatie van de jeugd. De belangrijkste partner hierbij zijn de 
scholen. Kinderen brengen hier verreweg de meeste tijd door en ook biedt het onderwijs met haar 
sportdagen, gymlessen en speelkwartieren veel mogelijkheden om het beweeggedrag te vergroten. 
Vandaar dat er bij het opstellen van de sportnota voor gekozen is om een aparte programmalijn in te 
richten voor Sport en School. 

De verbetering van het beweeggedrag vindt niet alleen plaats door het aanbieden van gymlessen en 
sportdagen. Zo wordt samen met Sportservice Haarlemmermeer gekeken naar de inrichting van de 
schoolpleinen. Door bepaalde speelvoorzieningen te plaatsen of door ze op een specifieke plek neer 
te zetten worden kinderen uitgedaagd er meer gebruik van te maken. Ook helpt Sportservice bij de 
verbetering van de gymlessen. Groepsleerkrachten worden ondersteund bij deze lessen. Met 
lesvoorbeelden of praktische tips kunnen ook zij bijdragen aan meer speelplezier. Een derde 
voorbeeld van de samenwerking met het onderwijs is de opzet van een leerlingvolgsysteem waarin 
ook het bewegingsonderwijs een plek zal krijgen. Trends kunnen hieruit gedestilleerd worden en ook 
kan er op individueel niveau een interventie gepleegd worden indien een kind problemen ervaart of 
specifieke interesses heeft.   

Sportservice organiseert ook haar eigen activiteiten, in samenwerking met het onderwijs. De meeste 
activiteiten hebben tot doel de kinderen kennis te laten maken met het lokale sportaanbod. De 
projecten Jeugdsportpas en SportMatchedSchool zijn hier twee voorbeelden van. Kinderen kunnen 
gedurende een aantal weken vrijblijvend met de trainingen van een vereniging meelopen en daarna 
beslissen of men lid wil worden van die vereniging. Het blijft echter niet bij kennismaken. Ook wordt 
actief ingezet op de ondersteuning van leerlingen, wanneer zij door coördinatieve of andere 
achterstanden het lastig vinden om aan te haken bij het reguliere beweegaanbod. Ten slotte wordt in 
samenwerking met het onderwijs en de GGD voorlichting gegeven over het belang van een gezonde 
levensstijl. Daar hoort bewegen bij, maar ook wordt aandacht besteedt aan gezond eetgedrag en een 
verstandige arbeids-rustverhouding. 

Sportservice speelt eveneens een belangrijke rol bij de organisatie van schoolsporttoernooien. Binnen 
de beleidsperiode is een flinke groei (45%) waar te nemen in het aantal toernooien en het aantal 
deelnemers. In 2011 zijn 28 schoolsporttoernooien georganiseerd bij twintig verschillende 
sportverenigingen. Daar hebben ruim 16.000 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar aan 
deelgenomen.  
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Wat hebben we gepresteerd? 

Uit onderstaande cijfers is te herleiden dat ons beleid goed gewerkt heeft. Onze jeugd sport 
aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde en ook is er een stijging te zien ten opzichte van 2008. 

 

Uit bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat onze jongste inwoners ruim boven het landelijk gemiddelde scoren op 
basis van de Fitnorm. 
 

 
Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat voor de jeugd op het voortgezet onderwijs meer is gaan sporten ten opzichte van vier 
jaar geleden. Ook is de groep die dit vaker dan 1x per week doet fors toegenomen. 

 

De scholen en sportverenigingen die betrokken zijn bij de evaluatie zijn over het algemeen zeer 
positief over de verschillende projecten en activiteiten die vanuit het programma ‘Sport & School’ 
worden uitgevoerd. Groep 6 on the move (G6otm), Sport Matched School (SMS), Motorische 
Remedial Teaching (MRT), de schoolsporttoernooien en de JeugdSportPas (JSP) worden door de 
scholen aangehaald als de meest belangrijke projecten. 

De samenwerking tussen basisscholen en sportverenigingen heeft sinds de introductie van de 
combinatiefunctionarissen in 2009 een flinke impuls gekregen. Scholen en sportverenigingen weten 
elkaar steeds beter te vinden, wat onder andere resulteert in een stijging van het aantal 
schoolsportdagen, clinics onder schooltijd, de huisvesting van gymlessen op de sportvereniging, 
maatschappelijke stages en de aansluiting van verenigingen bij onderwijsprojecten. De rol van 
Sportservice Haarlemmermeer is hierbij van groot belang. De combinatiefunctionarissen die actief zijn 
bij de sportverenigingen zorgen ervoor dat de relatie tussen de basisscholen in de naaste omgeving 
en de betreffende sportvereniging steeds hechter wordt. Het effect hiervan op het ledenaantal is op 
een aantal verenigingen reeds goed merkbaar. 
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Wat gaan we komende jaren doen? 

De komende jaren gaan we met Sportservice meer sturen op de effectiviteit van onze projecten. 
Wanneer we nog meer inzicht hebben in de effecten van onze projecten, kunnen we betere keuzen 
maken en beter sturen. Het is echter geenszins de bedoeling om van Sportservice een 
onderzoeksbureau te maken. Het werk moet buiten gedaan worden, niet achter de computer. 

Een belangrijk hulpmiddel bij deze doelstelling is het leerlingvolgsysteem. Tot op heden is deze op 
een selecte groep scholen getest. De komende jaren willen we dit systeem op alle basisscholen in 
onze gemeente introduceren. 

Uit bovenstaande cijfers komt naar voren dat de leeftijdsgroep 12 tot 17 jaar maar liefst 40% boven 
het landelijke gemiddelde scoort op de Fitnorm, en ook op de RSO scoort deze groep goed. Uit 
gesprekken met de verenigingen komt echter naar voren dat deze leeftijdsgroep veel uitval en 
shopgedrag kent. Wij spreken de ambitie uit om samen met de sportaanbieders te onderzoeken op 
welke wijze wij deze groep beter kunnen aanspreken en op welke wijze wij verenigingen hierbij 
kunnen helpen. 

Een van de methoden zou het gebruik van nieuwe media kunnen zijn. In 2012 is een pilot gestart 
rondom het gebruik van E-games. Dit zijn computerspelletjes die gericht zijn op beweging. Zo zijn er 
spellen die je de kans geven te fietsen tegen wereldtoppers, anderen zetten in op reactievermogen of 
snelheid. Ook kan gedacht worden aan lasersquash, waar je in een afgesloten ruimte geen ballen 
terugslaat, maar een laserstraal. Aan het eind van het jaar zal dit project geëvalueerd worden om te 
bezien op welke wijze dit project verder ingezet kan worden. 

Ten slotte stellen we ons tot doel het onderwijs meer te betrekken bij grote sportevenementen binnen 
of buiten de gemeentegrenzen. Met grote regelmaat is er een Europees en Wereldkampioenschap in 
Nederland. Door in de voorbereiding (gym)lessen hierop aan te sluiten of schoolsporttoernooien in 
deze zelfde sporttak te organiseren wordt de belevingswaarde flink verhoogd.   
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1.3  Sport in de wijk 

Wat hebben we gedaan? 

Bij de vaststelling van de Sportnota is besloten ons vooral te richten op drie prioritaire wijken, te weten 
Getsewoud, Graan voor Visch en Rijsenhout. Hiermee ontstond de mogelijkheid om heel specifiek in 
te zetten op lokale uitdagingen en mogelijkheden. Om dit te bereiken is een uitgebreide samenwerking 
aangegaan met allerlei partijen, zoals scholen, sportverenigingen, wijkraden, woningbouworganisaties 
en welzijnsorganisaties. Uitgangspunt bij alle projecten en activiteiten is dat zoveel mogelijk 
vraaggericht wordt gewerkt. 

Nieuw in ons Sportbeleid was de opzet van Buurtsportverenigingen. Deze verenigingen zijn opgezet 
om buurtactiviteiten te kunnen organiseren en ook te kunnen waarborgen. Sportservice heeft samen 
met Stichting Ymere hier een belangrijke rol in gespeeld. Het uiteindelijke doel is dat de vereniging 
selfsupporting wordt, beide partijen bouwen hun bijdrage aan deze vereniging dan ook stapsgewijs af. 
Als resultaat van deze werkwijze zijn enkele vrijwilligers opgeleid tot Leider Sport en Recreatie, zodat 
zij zelf activiteiten kunnen leiden. Per wijk worden gemiddeld negen activiteiten per week aangeboden 
en doen jaarlijks zo’n 16.000 deelnemers mee aan deze activiteiten. 

 
Wat hebben we gepresteerd? 

 

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de kinderen uit de prioritaire wijken (Rijsenhout, Graan voor Visch en Getsewoud) 
meer zijn gaan sporten en dit ook frequenter zijn gaan doen.  
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Bovenstaande tabel heeft alle inwoners uit de wijken gemiddeld. Duidelijk wordt dan dat men minder is gaan bewegen (NNGB), 
maar meer is gaan sporten (RSO). 

Door de geïnterviewde partners wordt aangegeven dat de samenwerking met Sportservice erg goed 
is. Ook wordt aangegeven dat organisaties die op wijkniveau actief zijn elkaar steeds beter weten te 
vinden. Er worden sinds een paar jaar vaker afspraken gemaakt en zowel activiteiten als projecten 
worden op elkaar afgestemd. 

Een neveneffect is dat ouders meer betrokken raken. Waar het voorheen zo was dat kinderen werden 
‘gedropt’, zijn ouders nu meer geïnteresseerd. Dat komt onder andere tot uiting in projecten waar jong 
en oud samen sporten en bewegen. 

Een andere factor die zorgt voor succesvolle projecten en activiteiten is de samenhang met en 
samenwerking tussen organisaties op wijkniveau. Dat betekent bijvoorbeeld dat een opbouwwerker 
een vraag krijgt over sport en bewegen, waarmee hij direct terecht kan bij Sportservice. Dat wordt 
door alle geïnterviewde wijkorganisaties als zeer belangrijk en positief ervaren. Door de intensievere 
samenwerking is er ook geen sprake meer van concurrentie. Ook dat bepaalt volgens een aantal 
betrokkenen het succes van projecten en activiteiten. In de wijk Graan voor Visch heeft dit geleid tot 
een brochure waarin alle in de wijk georganiseerde activiteiten voor 0 tot 100 jarigen staan opgesomd. 

Door meerdere wijkraden wordt aangegeven dat goed moet worden blijven gekeken naar het 
voorzieningenniveau in de wijk en beschikbaarheid van accommodaties. In sommige gevallen kan 
daar efficiënter mee worden omgegaan, waardoor ook in de daluren de accommodaties gebruikt 
kunnen worden. Aangegeven wordt dat de wijkraad hier graag over mee wil denken. Ook de staat van 
de openbare ruimte, zoals grasveldjes en trapveldjes blijft aandacht vragen. 
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Wat gaan we komende jaren doen? 

De afgelopen vier jaar zijn mooie resultaten geboekt binnen het wijkgericht werken. In onze prioritaire 
wijken is in ieder geval een gezonder sportklimaat ontstaan en ook is de samenwerking tussen 
verschillende partijen verbeterd. Wij vragen ons echter af of deze structuur al sterk genoeg is om deze 
wijken te verlaten en ons op andere wijken te richten. In samenwerking met de drie wijken willen wij 
bezien op welke wijze de werkzaamheden afgebouwd kunnen worden, zodat we ook andere wijken 
kunnen ondersteunen zonder dat het werk in deze drie wijken aan kwaliteit inboet. Als nieuwe wijk is 
Zwanenburg gekozen. In Zwanenburg zal vooral de oudere jeugd een doelgroep vormen waar 
Sportservice samen met de lokale partners mee aan de slag gaan. Natuurlijk wordt gestreefd naar 
meer sportparticipatie en een gezondere leefstijl. Om dit extra kracht bij te zetten zal ook Jongeren Op 
Gezond Gewicht (JOGG) zich op dit dorp richten. Ditzelfde geldt voor Overbos, welke we als vijfde 
prioritaire wijk willen toevoegen. 

JOGG zal van start gaan in 2013 en zich richten op het voorkomen van overgewicht en het 
terugdringen ervan. Zoals de naam al aangeeft ligt de focus daarbij op jongeren. Hoewel JOGG een 
gemeente brede beweging is, zal net als in het sportbeleid een tweetal prioritaire wijken aangewezen 
worden. De eerste is Overbos, waar men aan kan sluiten bij de structuur die door Sportservice en een 
gezondheidscentrum reeds is aangelegd, de tweede is Zwanenburg.  

Sport wordt steeds meer een middel in plaats van een doel. Dit is in wijken niet anders. Sport zorgt 
voor integratie van verschillende bevolkingsgroepen, zorgt ervoor dat mensen sociale contacten 
opdoen, overlast wordt ermee aangepakt en ook komen allerlei normen en waarden aan bod tijdens 
het bewegen. Om deze rol van sport nog verder te benutten is besloten deel te nemen aan de 
buurtsportcoach-regeling. Deze Rijksregeling is een uitbreiding op de combinatiefuncties. Nog meer 
dan nu reeds gebeurt zullen de buurtsportcoaches verbanden leggen tussen verschillende partijen, 
met als doel de krachten die binnen een wijk bestaan met elkaar te laten acteren. Hierbij zal niet enkel 
de jeugd aangesproken worden, juist ook de andere leeftijdsgroepen zullen worden betrokken en 
geactiveerd. Vanaf 2013 willen wij dan ook proberen met sport als middel als intermediair in de buurt 
te functioneren.  

Bij de organisatie van sportactiviteiten wordt gestreefd naar laagdrempeligheid. Het aanbod moet voor 
iedereen toegankelijk zijn, die bij huis zijn en betaalbaar zijn. Veelal wordt besloten om de activiteiten 
gratis aan te bieden, om zoveel mogelijk deelnemers te kunnen betrekken. Vanaf heden gaan we 
langzaam groeien naar het vragen van een kleine financiële bijdrage. Hierdoor ontstaat een 
verbondenheid met de activiteit en verdwijnt de vrijblijvendheid. Het is echter moeilijk gebleken om bij 
reeds gratis aangeboden activiteiten kosten in rekening te brengen. In de nieuwe prioritaire wijken 
Zwanenburg en Overbos willen we daarom direct starten met het vragen van een kleine bijdrage. 
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1.4 Verenigingsondersteuning 

 

Wat hebben we gedaan? 

Ook de verenigingsondersteuning wordt door Sportservice ingevuld en is eigenlijk pas sinds twee jaar 
goed ingevuld. Ondanks deze korte periode is een groot aantal verenigingen geholpen. De hulp is 
echter wel zeer divers. Zo zijn er verenigingen geholpen met de opzet van een BTW-model of met de 
voorkoming van een naderend faillissement, anderen zijn ondersteund bij een accommodatieplan of 
met het vinden van huisvesting. Waar momenteel veel goede resultaten mee geboekt worden is het 
project ‘Meer vrijwilligers kortere tijden’. Hierin worden verenigingen ondersteund in het werven en 
behouden van vrijwilligers. Dit project sluit erg goed aan bij de zorg die bij veel verenigingen leeft. 

Ook op andere manieren worden verenigingen ondersteund. Zo zijn er voor de organisatie van 
schoolsporttoernooien subsidies beschikbaar, worden combinatiefuncties bij de clubs ingezet en is 
sportmateriaal bij het Sportservicebureau te leen. Tevens wordt ingezet op het delen van kennis. 
Middels periodieke sportcongressen worden nieuwe ontwikkelingen of handige interventies aan de 
verenigingen gepresenteerd, of wordt in men in staat gesteld om met elkaar in overleg te treden. 

Eenmaal per jaar wordt de Sportfair georganiseerd. Op deze dag krijgen sportverenigingen de kans 
om zich te profileren richting geïnteresseerden. Gezien de bezoekersaantallen voorziet deze fair in 
een grote behoefte. 
 

Wat hebben we gepresteerd? 

 

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat meer verenigingen een ledengroei kennen, dan dat er een ledenafname hebben 
moeten noteren. 

In totaal geeft 6% van de verenigingen aan een ledenstop of wachtlijst te hebben. Dit percentage is 
aanzienlijk lager dan het percentage uit de verenigingsmonitor 2008. Toen gaf 24% aan een ledenstop 
of wachtlijst te hebben. 

In het kader van beleid en organisatie is de verenigingen ook gevraagd hoe zij hun huidige financiële 
positie beoordelen. Van alle verenigingen geeft 56% aan een goede tot zeer goede financiële positie 
te hebben. In 2008 was dit 46%. 

Uit de evaluatie blijkt verder dat sportverenigingen de afgelopen jaren meer maatschappelijk 
betrokken zijn geworden. Met name door de inzet van combinatiefunctionarissen worden 
sportverenigingen ondersteund om een samenwerking aan te gaan met partners uit de naaste 
omgeving. Het effect hiervan is dat sportverenigingen de kans krijgen om zich te tonen aan 
omwonenden en in staat zijn om partners en nieuwe leden aan zich te binden. 
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Wat gaan we komende jaren doen? 

Verenigingen geven aan grote zorgen te hebben omtrent vrijwilligers. Wij willen ons dan ook de 

komende jaren inzetten op de ondersteuning van verenigingen op dit vlak. Een van de mogelijkheden 

is het eerder genoemde ‘Meer vrijwilligers kortere tijden’, maar we willen graag onderzoeken welke 

mogelijkheden er nog meer zijn.  

Door de samenwerking van de sportvereniging met het onderwijs en de wijk ontstaat een steeds 

belangrijkere rol voor de vereniging. De komende jaren willen we deze maatschappelijke rol van de 

vereniging nog verder benutten. De exacte invulling hiervan gaan we samen met de verenigingen 

bepalen, maar dat de sportverenigingen meer kunnen bijdragen aan duurzaamheid, gezondheid, re-

integratie en dergelijke is voor alle partijen duidelijk. De grote uitdaging zal gevormd worden door het 

ervaren tekort aan vrijwilligers; men is al druk genoeg met de kern-activiteiten. De winst voor 

verenigingen moet dan ook duidelijk naar voren komen. 

Het kabinet heeft onlangs besloten voor maatschappelijke stages geen geld meer vrij te maken. 

Hierdoor zijn wij helaas ook genoodzaakt om te stoppen met dit project. Vanaf heden zal de 

sportvereniging daarom zelf contact moeten opnemen met potentiele stagiaires. 

Het gevoel dat steeds meer mensen hun contributie opzeggen, en steeds minder mensen lid worden 

van een vereniging, wordt door de verenigingen beantwoord met ledenwerfacties en minder met acties 

gericht op ledenbehoud. Toch valt juist daar veel winst te behalen. Met name in de groep waar 

verenigingen hun groeiambitie willen realiseren. Onder deze groep is de uitval namelijk ook het 

grootst. Van belang is onder andere dat het aanbod van een vereniging zo goed mogelijk aansluit bij 

de wensen van jeugdleden. Daar komen verenigingen alleen achter door de jeugd te betrekken bij de 

vereniging en te bevragen. Een zelfkritische sportvereniging zou zich dus moeten bedenken in 

hoeverre de (deelname)motieven van leden ook daadwerkelijk de basis vormen voor het aanbod 

binnen de vereniging. Sportservice Haarlemmermeer zou een rol kunnen spelen in het ondersteunen 

van verenigingen op dit thema. Over ledenbehoud (retentie) kan veel worden geleerd van 

commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra. Daar wordt al veel langer meer aandacht besteed 

aan ledenbehoud.  

Ondanks dat het in onze gemeente nog verre van een probleem is, willen we extra aandacht vestigen 

op de rol van respect binnen het sporten. Hierbij zal een brede scope gehanteerd worden, wat wil 

zeggen dat we samen met alle verenigingen willen uitspreken dat wij respect voor de wedstrijdleiding, 

medespelers, tegenstanders en de eigendommen van anderen hoog in het vaandel hebben. Om dit te 

onderstrepen zijn we voornemens samen met de sportaanbieders en het onderwijsveld een convenant 

te ondertekenen. De Haarlemmermeerse voetbalverenigingen zijn hierin een voorloper, zij hebben 

tezamen met de KNVB reeds een convenant getekend. Ook zijn diverse individuele verenigingen al 

druk bezig met dit onderwerp. Zo heeft voetbalvereniging Pancratius het landelijke nieuws gehaald 

met ‘Kaart voor een kaart’, kleedt SV Hoofddorp haar scheidsrechters met speciale respect-kleding en 

hebben voetbalvereniging DIOS en hockeyvereniging De Kikkers een uitwisselingsproject op poten 

gezet.  

Uit de evaluatie komt naar voren dat veel verenigingen niet op de hoogte zijn van de subsidies die wij 

voor hen beschikbaar hebben, terwijl ze aangeven wel behoefte te hebben aan deze subsidies. Wij 

gaan dan ook de subsidiemogelijkheden in beeld brengen en elke sportaanbieder hiermee bekend 

maken.   
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1.5 Aangepast sporten 

 

Wat hebben we gedaan? 

Omdat het moeilijk is als gemeente het aangepast sporten zelf goed te organiseren, is enkele jaren 
geleden besloten om op dit onderdeel samen te werken met vijf andere gemeenten (Amstelveen, 
Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel en Aalsmeer). Iedere gemeente draagt financieel bij in deze 
samenwerking, waardoor het mogelijk is om een consulent aangepast sporten aan te stellen. Deze 
consulent tracht nieuw aanbod te genereren, sportaanbieders te adviseren en het sportaanbod onder 
de aandacht te brengen van de doelgroep. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van 
nieuwsbrieven, het aanbieden van cursussen voor trainers of door de aanwezigheid op de Sportfair of 
de 55 plus beurs. 

In 2011 is onderzocht in hoeverre de indoor-sportaccommodaties toegankelijk zijn voor alle potentiele 
gebruikers. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de sporthallen de zaakjes goed op orde hadden. 
De deuren waren breed genoeg, invaliden-liften en –toiletten zijn aanwezig en ook andere drempels 
zijn tot een minimum beperkt. Minder goed is het gesteld met de gymzalen. Specifieke sanitaire 
voorzieningen zijn hier niet en regelmatig is het voor rolstoelgebruikers niet eens mogelijk om de 
gymzaal in te komen. In overleg met de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer is besloten 
hier voorlopig niets aan te doen omdat het vermoeden bestaat dat er ook geen vraag is naar het 
gebruik van deze kleine accommodaties. Zodra deze vraag wel ontstaat zal in gezamenlijkheid 
bekeken worden hoe zo veel mogelijk belemmeringen aangepakt kunnen worden.  

Om de minder validen te helpen hun beweeggedrag te onderhouden of zelfs te verbeteren doen wij 
regelmatig mee met landelijke projecten. Mooie voorbeelden hiervan zijn het GALM-project en Denken 
& Doen. Het eerste project is gericht op ouderen die gedurende enkele maanden speciaal op hun 
vaardigheden aangepaste sportlessen aangeboden krijgen. Denken & Doen is een bridgeproject en 
werkt dus anders. Niet zo zeer de activiteit zelf (bridge) zorgt voor het bewegen, maar de sociale 
interactie die tijdens dit project ontstaat zorgt hier voor. De deelnemers komen op de fiets naar de 
bijeenkomsten en deelnemers gaan tussen de lessen bij elkaar op bezoek als vrienden of om te 
oefenen voor de volgende les. Een mooi voorbeeld van het gebruik van sport als middel.  

 

Wat hebben we gepresteerd? 

Het aantal activiteiten voor deze doelgroep is de afgelopen jaren flink gegroeid en bedraagt 
momenteel 47. Dit betreft niet enkel  activiteiten bij sportverenigingen, ook commerciële 
aanbieders creëren speciaal aanbod. Van dit aanbod wordt gebruik gemaakt door 1136 
Haarlemmermeerders, waarvan er 362 een verstandelijke beperking hebben en 774 een 
lichamelijke beperking.  
 
Bij onze consulent aangepast sporten zijn 417 sporters persoonlijk bekend. Deze sporters 
hebben de afgelopen vier jaar een beroep gedaan op haar kennis of netwerk.  
 
Jaarlijks wordt een Maand van het Aangepast sporten georganiseerd en daar doen 
jaarlijks ruim 150 kinderen aan mee.  De consulent organiseert ook samen bedrijven 
of scholen sportdagen, welke ook altijd goed bezocht worden.   
 
 

Wat gaan we komende jaren doen? 

Wij gaan ook komende jaren verder in het samenwerkingsverband Aangepast Sporten. De 
gemeentelijke samenwerking heeft voor onze minder valide inwoners een duidelijke meerwaarde. 

Verder gaan wij binnen de subsidie ‘Stimulering Sport Deelname’ een aparte verdeelregel voor het 
aangepast sporten opstellen.   
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Topsport 
 

Inleiding 

Het is nieuw voor de gemeente Haarlemmermeer om beleid te maken voor topsport. Er was in 2009 
wel alle reden voor. Bij topsport gaat het niet alleen om goede accommodaties. Topsport zorgt voor 
een saamhorigheidsgevoel onder inwoners omdat zij zich verbonden voelen met een bepaalde club 
en de atleten / teamleden. De gemeente kan topsport gebruiken als instrument om helden te creëren  
voor de breedtesport, ten behoeve van citymarketing, om het imago te versterken en om inwoners 
trots te laten zijn op hun gemeente. We willen veelbelovende sporttalenten binnen 
(top)sportverenigingen in onze gemeente volop de ruimte geven zich optimaal te ontwikkelen. Tege-
lijkertijd willen we onze inwoners laten genieten van topwedstrijden en -evenementen. Daarom zijn we 
de afgelopen vier jaar nagegaan hoe we topsport het best kunnen stimuleren en faciliteren, zonder de 
ontwikkelingen in regio en provincie daarbij uit het oog te verliezen.  

 

Onze doelstellingen en ambities 

drie sporten als kernsport benoemen voor de komende vier jaar: 
Honkbal Hoofddorp Pioniers 
Synchroon zwemmen ZPCH 
Turnen/Ritmisch Gymnastiek SV Pax 

 

 
√ 

een topsportloket en topsportplatform inrichten. De organisatorische inbedding wordt binnen 
bestaande organisaties gezocht; 

 

√ 

de samenwerking tussen breedtesport (talentontwikkeling), topsport en onderwijs versterken; √ 

een select aantal topevenementen faciliteren 

 √ 

topsport in de gemeente Haarlemmermeer meer bekendheid geven door gerichte, positieve com-
municatie en PR √ 

 

 
 
 

Het gemeentelijk topsportbeleid, beter omschreven als de actieve bevordering van het topsportklimaat 
en ontwikkeling van een topsportcultuur in Haarlemmermeer, is sterk in ontwikkeling. Dat doen we op 
een geleidelijke, natuurlijke manier, voortbouwend op het bestaande profiel en de sterke punten van 
de gemeente en de sportinfrastructuur. Daarnaast benutten we kansen die op bovenlokaal, 
regionaal/provinciaal en landelijk niveau worden aangereikt, zoals de aansluiting bij het Olympisch 
Plan en het Olympisch Vuur.  

Verenigingen geven over het algemeen aan dat ze zien dat de gemeente duidelijk investeert in een 
topsportklimaat in de gemeente. Dit wordt overigens ook door andere geïnterviewden (scholen en 
wijkorganisaties) aangegeven. 

De rol van de gemeente en Topsport Haarlemmermeer wordt door de geïnterviewden als zeer positief 
ervaren. Aangegeven wordt dat de wethouder hart voor de sport heeft en dat heeft een positief effect 
op het topsportbeleid. Ook de relatie met Sportservice Haarlemmermeer is volgens de geïnterviewden 
goed. De lijnen zijn kort en er wordt goed gecommuniceerd. Een van de verenigingen heeft 
bijvoorbeeld samen met Sportservice subsidies aangevraagd en ook gekregen.  

Graag willen we deze ontwikkeling doorzetten de komende jaren. Om dit te bereiken passen we hier 
en daar de route een klein beetje aan.  
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2.1  Topsport Haarlemmermeer (TSH) 

Een belangrijke uitdaging voor de uitvoering van het vernieuwde sportbeleid was om de topsport in de 
gemeente een eigen gezicht en adressering te geven. Hiervoor is in de sportnota de inrichting van een 
organisatievorm en een structuur (kernsporten, topsportloket en -platform, etc.) aangegeven, die in 
2010 concreet vorm heeft gekregen. In nauwe samenwerking op basis van een subsidierelatie met de 
twee bovenlokale stichtingen, Stichting Sportservice Noord Holland (SSNH) en Stichting Topsport 
Kennemerland (STK) hebben we vorm en inhoud kunnen geven aan onze ambities. Onder meer door, 
in aanvang op een bescheiden wijze via het topsportloket, aandacht te schenken aan de bouwstenen 
zoals sportverenigingen, sporters, evenementen en organisatie.  

Sinds februari 2010 is het topsportloket officieel in werking getreden, dat, gesitueerd bij het 
Sportservicebureau Haarlemmermeer, als centraal aanspreekpunt optreedt voor de bij topsport in de 
gemeente betrokken organisaties, partijen en personen.  

Sportservice Haarlemmermeer (SSH) en TSH leveren ondersteuning aan sportverenigingen, die de 
ambitie en de potentie hebben om een topsport-vereniging (met gemeentelijke status) te worden. 
Ondersteuning en advies bij de opzet en implementatie van een topsportbeleidsplan, de samenhang 
met het beleid van de betreffende sportbond, de talentontwikkeling en eventueel kansen bij regionale 
samenwerking zijn daarbij leidend.  

 

Topsportfonds 

Een belangrijke ambitie en insteek bij de vormgeving van het topsportloket is de inrichting van een 
topsportfonds (in de vorm van een 'Diamond Club'), waaruit activiteiten, faciliteiten en voorzieningen 
kunnen worden bekostigd. 

Hiervoor is de binding met het bedrijfsleven een onmisbare factor. Het eerste jaar zijn contacten met 
het Haarlemmermeerse bedrijfsleven gelegd en is vooral ervaring over de aanpak opgedaan. Mede 
gelet op de ongunstige economische situatie is gekozen voor een variatie in de mogelijkheden om 
Topsport Haarlemmermeer te ondersteunen. Geïnteresseerde bedrijven wordt naast het bieden van 
financiële ondersteuning ook de mogelijkheid geboden om aan Topsport Haarlemmermeer bijdragen 
'in natura' te leveren, door diensten en producten aan te bieden. 

Op dat punt zijn vanaf eind 2010 concrete resultaten geboekt en toezeggingen ontvangen van een 15 
tal bedrijven. Deze zorgen ervoor dat het loket faciliteiten en voorzieningen aan Haarlemmermeerse 
(kern-)sportverenigingen en topsporters kan aanbieden, variërend van (sport-) medische begeleiding, 
vervoer, opleiding/loopbaanbegeleiding tot hulp bij het zoeken naar geschikte woonruimte.  

In 2011 is in onze gemeente nog een aanvullende mogelijkheid tot sponsoring van toekomstige 
topsporters geïntroduceerd in de vorm van 'Talentboek'. Dit is een online donatiesysteem dat door 
sporttalenten (met een NOC*NSF-status) kan worden gebruikt om zichzelf te profileren en waarmee 
ze hun omgeving enthousiast kunnen maken om hen te ondersteunen. 

 

Wat hebben we gepresteerd? 

De evaluatie wijst uit dat de verenigingen en sporters het topsportloket als een belangrijk 
aanspreekpunt ervaren wanneer er vragen zijn die te maken hebben met topsport. 

Jaarlijks zijn er via het topsportfonds voorzieningen  beschikbaar voor topsporters en 
topsportverenigingen. Je kan hierbij denken aan sportmedische ondersteuning, korting op producten 
of de organisatie van scholingen die voor de verenigingen of sporters van pas komen bij het bedrijven 
van topsport.  
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Wat gaan we komende jaren doen? 

Aangezien het topsportloket door zowel sporters als verenigingen als waardevolle faciliteit gezien 
wordt zijn wij niet van plan hier grote veranderingen in aan te brengen. We zetten de stijgende lijn die 
ingezet is op dit onderdeel graag door. Wel gaan we een wijziging aanbrengen in de organisatie van 
Topsport Haarlemmermeer. Tot op heden waren er twee subsidiënten, maar vanaf 2013 wordt dit 
aantal teruggebracht naar een. Sportservice Noord Holland zal als hoofdaannemer fungeren en 
derhalve de volledige subsidie ontvangen. Vervolgens dragen zijn zorg voor de inhuur van expertise 
op het moment dat zij die niet kunnen leveren.  

Verder willen we het topsportloket een bindend adviesrecht geven bij de toe- dan wel afwijzing van 
topsportsubsidies. Het loket zal vanaf heden dus vroeg in dit traject betrokken worden, zodat zij ook in 
een vroeg stadium advies kunnen geven aan zowel de aanvrager als aan de gemeente.  
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2.2  Topsportplatform  

Bij het tot stand komen van de Sportnota is de ambitie verwoord meer aandacht te besteden aan 
Topsport. Omdat wij hierin alleen een faciliterende rol weggelegd zien voor de gemeente, is het zaak 
goed in overleg te zijn met de uitvoerende partijen: de sportverenigingen. Vandaar dat al snel een 
topsportplatform werd opgericht, waar de verschillende partijen en experts met elkaar in overleg 
kunnen gaan aangaande talentontwikkeling en topsport. 

Tussen 2009 en 2011 is twee maal een bijeenkomst georganiseerd. Bij een evaluatie van deze 
bijeenkomsten werd duidelijk dat deze werkwijze niet voldeed aan de verwachtingen. De resultaten 
waren niet concreet genoeg en de uitvoering van werkzaamheden was te omslachtig. Begin 2011 is 
daarom gekozen voor een nieuw en compacter model. Het nieuwe platform kent vier specialismen 
(Overheid, Bedrijfsleven, Media en Onderwijs) die elk vertegenwoordigd worden door een 
Haarlemmermeerder met de juiste connecties op dit vlak. Daarnaast hebben Sportservice Noord 
Holland en Stichting Topsport Kennemerland zitting in het platform vanuit hun rol in het Topsportloket 
Haarlemmermeer. 

Elk specialisme heeft de opdracht om binnen zijn domein op zoek te gaan naar kansen voor de 
topsport. Dit varieert van meer aandacht in en van de media tot het vormen van een talentenfonds 
voor aankomende topsporters. Maar natuurlijk wordt ook gekeken naar goede sportfaciliteiten en de 
rol van het onderwijs in het mogelijk maken van voldoende trainingsarbeid.  

 
Wat hebben we gepresteerd? 

Het topsportplatform heeft vooral een aanjagende functie. Directe resultaten worden derhalve door dit 
platform niet geboekt. Toch hebben ze de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de Haarlemmermeerse Topsport. Zo zijn er dankzij dit platform belangrijke stappen 
gezet in het aanvragen van een LOOT-status, zijn er gesprekken met de lokale televisie en radio 
gestart over hun bijdrage aan onze ambities en is bijgedragen aan de overeenkomst met Ymere die 
zorg draagt voor de huisvesting van diverse topsporters.  

 

Wat gaan we komende jaren doen? 

Hoewel de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen zijn gezet in het topsportbeleid en het 
topsportplatform hier ook een rol in heeft gehad, zijn we nog niet helemaal tevreden met opbrengst 
van het platform. We gaan dan ook de huidige werkwijze tegen het licht houden om te bezien of er 
aanpassingen nodig zijn om meer rendement te halen. Een onderdeel hiervan is bekijken of de 
opdracht aan het platform niet ingekaderd kan worden zodat de leden zich meer kunnen concentreren 
op enkele aspecten binnen het topsportbeleid in plaats van zich te richten op het complete 
beleidsveld.  
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2.3 Groei- en kernsporten 

Gemeente Haarlemmermeer heeft er in de sportnota voor gekozen om de aandacht en beschikbare 
middelen te bundelen rond enkele sporten en evenementen. De gedachte daarbij is dat dit meer 
maatschappelijk rendement oplevert dan de versnippering van beleid en aandacht. Om die reden is 
gekozen voor een systeem waarbij sporten en organisaties een bepaalde status kunnen verwerven. 
Mede daarom zijn inmiddels criteria (B&W d.d. 5-10-2010) vastgesteld waarlangs op een objectieve 
wijze kan worden bepaald welke ontwikkeling sportverenigingen met topsportambities en sportieve 
resultaten moeten doorlopen om te voldoen aan de status van groeisport- of die van kernsport-
organisatie.  

 

Ondersteuning groei- en kernsporten 

Vanuit het topsportloket wordt een actieve relatie onderhouden met de kern- en 
groeisportverenigingen om deze clubs te ondersteunen bij de specifieke vragen en zo nodig te 
verwijzen naar andere ondersteunende organisaties, zoals het Olympisch netwerk. Potentiële groei- 
en kernsporten worden geholpen bij het vormgeven van een topsportbeleidsplan en bij de uitvoering 
ervan (bijv. talentontwikkeling). Vanuit de gemeente worden deze sportverenigingen of hun regionale 
activiteiten financieel ondersteund met jaarlijkse subsidies.  

De subsidiëring van de honkbalsport gebeurt via een talent-ontwikkelingstraject van 4 regionaal 
georiënteerde honkbalverenigingen in Kennemerland. Daarnaast verleent de gemeente medewerking 
aan deze tak van sport door de realisatie van een nieuw honkbalcomplex op sporttechnisch hoog 
niveau en door het uitbrengen van een bid om op termijn Major League Baseball-wedstrijden in de 
gemeente te kunnen ontvangen (zie ook evenementen).  

De subsidie voor het synchroonzwemmen verloopt vanaf 2010 via de KNZB, omdat met die bond 
afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van een Nationaal TrainingsCentrum in 
Haarlemmermeer. Definitieve bevestiging van deze status kan zodra er (via het wedstrijdbassin 
Sportcomplex Koning Willem Alexander) in 2014 voldoende uren en geschikt zwemwater beschikbaar 
zijn.  

De ondersteuning van de turnsport/RG verloopt via SV Pax. Als opstap naar een volwaardig 
topsportbeleidsplan en trainingsprogramma is in 2010 een incidenteel subsidie verstrekt, waarmee 
onder meer een nieuwe vrije oefening-vloer is aangeschaft. Voor de ondersteuning van het (top-) 
trainingsprogramma 2011 – 2012 is een vervolgsubsidie door de gemeente beschikbaar gesteld. 

Naast deze kernsportstatus hebben we ook een groeisportstatus ontwikkeld. Deze status is 
weggelegd voor verenigingen die op het hoogste niveau binnen de jeugdsport actief zijn, en waar 
potentie aanwezig is om door te groeien naar een kernsportstatus. Er zijn momenteel twee sporten 
aangewezen als groeisport, dit zijn squash en judo.  

 

Regionale aanpak en samenwerking 

Verder is duidelijk geworden dat, afhankelijk van de tak van sport, een meer regionale aanpak en 
vorm van samenwerking betere kansen oplevert voor de ontwikkeling van organisaties/verenigingen 
en voor de talentherkenning en –ontwikkeling. De kernsporten in Haarlemmermeer hebben daarom 
met ondersteuning van Topsport Haarlemmermeer op de een of andere wijze al 
samenwerkingsverbanden en/of contacten gelegd met andere verenigingen in de regio. SV Pax 
bijvoorbeeld met Bato uit Haarlem, HSV Pioniers met clubs uit Heemstede / Haarlem en ZPCH 
(synchroonzwemmen) met een Amsterdamse zwemvereniging.  
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Om die regionale aanpak te bevorderen hebben wij met 6 andere gemeenten in Noord-Holland (regio 
Kennemerland tussen Velsen en Haarlemmermeer) met de inzet van 4 ondersteunende stichtingen 
(Topsport Kennemerland, Sportservice N-H., het Olympisch Netwerk NH. en Sport-Support) in mei 
2011 een Sport-convenant ondertekend. Langs deze weg willen deze 7 gemeenten en de stichtingen 
zich gezamenlijk inzetten, o.a. voor de professionalisering van de topsport- en talentstructuren en de 
talentontwikkeling in de regio. Een eerste activiteit van de regiogemeenten was het gezamenlijke 
initiatief om een projectvoorstel en subsidieaanvraag bij de provincie N-H. in te dienen in het kader 
van de decentralisatie van de WMO. Het betreft een project dat onder andere voorziet in de werving 
van meer vrijwilligers in de sport. De  projectaanvraag en het subsidieverzoek is door de provincie 
gehonoreerd en het project is in 2012 uitgerold, waardoor minimaal 20 Haarlemmermeerse 
sportverenigingen in de gelegenheid zijn deel te nemen aan de methodiek ‘Meer Vrijwilligers in Korte 
Tijd’ (MVKT), waarin overigens ook een verplicht cursusaanbod voor vrijwilligerscoördinator wordt 
aangeboden. 

 

Wat hebben we gepresteerd? 

Voor de periode van 2009 t/m 2012 zijn een drietal kernsporten met vertegenwoordigende 
sportverenigingen benoemd: Honkbal (HSV Pioniers), Synchroonzwemmen (ZPCH) en 
Turnen/Ritmisch Gymnastiek (SV Pax). Halverwege 2012 zijn hier ook nog twee groeisporten aan 
toegevoegd. Dit betreft Squash (Meersquash) en Judo (Judo Yushi).  

 

Wat gaan we komende jaren doen? 

Het feit dat we al vijf verenigingen een status hebben kunnen verlenen is een hartstikke mooi signaal. 
Echter, het is zaak dat we met deze verenigingen stappen blijven maken. Vervolgens is het zaak ook 
andere verenigingen te helpen naar dit niveau toe te klimmen. Om deze doelstellingen te bereiken 
gaan we een aantal zaken opnieuw inrichten, dan wel scherper vastleggen.  

De eerste actie die we gaan ondernemen is het opstellen van een overeenkomst met de vijf 
statussporten en de daarbij betrokken verenigingen. Het is momenteel namelijk bij zowel de gemeente 
als de verenigingen niet duidelijk wat men precies van elkaar mag verwachten. Zaken als de hoogte 
van de subsidie(s), de daarbij behorende prestatie, de ondersteuning van SSH en het Topsportloket, 
de medewerking van de vereniging aan activiteiten van SSH, de inzet van combinatiefunctionarissen 
en het gebruik van de accommodatie. 

Vervolgens gaan we de omschrijving van de groei- en de kernsportstatus aanpassen. Vanaf heden zal 
de groeisportstatus alleen nog verleend worden aan verenigingen die met hun talentontwikkeling aan 
de top staan. Een kernsportstatus is er voor die verenigingen die zowel hun talenten als hun senioren 
op het hoogste landelijke niveau hebben presteren. Er is dus niet langer sprake van een 
promotie/degradatieregeling, het zijn twee aparte statussen. Hiermee geven we meer waarde aan de 
ontwikkeling van jeugdsport, de basis voor een succesvolle topsportbodem.  

Tot op heden hebben wij het Topsportloket opdracht gegeven reactief te werk te gaan richting niet-
statussporten. Dat gaan we vanaf heden anders doen. We willen juist graag kansrijke verenigingen 
helpen om de stap naar een groeisportstatus (of misschien zelfs een kernsportstatus) te maken.  

Aan groei- en kernsportverenigingen wordt, indien dat nog niet het geval is, een 
combinatiefunctionaris toegewezen. Deze medewerker zal hierbij voor 70% functioneren in de 
topsportkant van de vereniging, en de overige tijd besteden aan breedtesportontwikkeling.  

 

  



 
24 

2.4 (Top-)Sport en onderwijs 

De versterking van de samenwerking en afstemming tussen de breedtesport, de topsport en het 
onderwijs is een essentiële voorwaarde voor de door ons gewenste duurzame benadering van 
topsport. Indien een van deze drie onderdelen niet goed functioneert, heeft dit effect op de andere 
onderdelen. Sporttechnisch willen wij ons niet mengen in deze balans, maar facilitair wel. Hierdoor 
kunnen we veelbelovende sporttalenten binnen (top-)sportverenigingen in de gemeente volop de 
ruimte geven zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Wat hebben we gepresteerd? 

Voor de talenten die bij de kern- en groeisportverenigingen sporten, wil de gemeente een klimaat 
creëren, waarbij school en sport optimaal kunnen worden gecombineerd. De geïnterviewde 
topsportverenigingen en talenten ervaren ook dat de gemeente hier energie in steekt. Zij zien dat met 
verschillende scholen wordt samengewerkt om ervoor te zorgen dat ze een zogenoemde LOOT-
school status krijgen.   

“Mijn school wil goed meewerken om ervoor te zorgen dat ik mijn sport kan beoefenen. Dat merk ik 
bijvoorbeeld in mijn rooster. Als ik moet trainen of ik heb een wedstrijd in het buitenland dan mag ik 
eerder weg en krijg ik de mogelijkheid om lessen later in te halen. Mijn school is ook bezig om een 
LOOT-school te worden.” 

“Ze zijn wel heel druk met onderwijs. Dat is wel heel belangrijk zijn voor ons. Bijvoorbeeld zorgen dat 
er een LOOT-school komt. Maar ook dat er een brief is gegaan naar het basisonderwijs. Dat de 
gemeente ondersteunt dat de kinderen inderdaad een halfuurtje eerder van school weg moeten, 
omdat ze veel moeten trainen.” 

Op 22 januari 2013 tekenden gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, Dunamare, Sportservice 
Noord Holland, Olympisch Netwerk Noord Holland en Topsport Kennemerland een convenant, welke 
streeft naar de vestiging van tenminste één LOOT-school in de regio. Amper twee weken later, op 04 
februari, komt het bericht naar buiten dat de LOOT-status is verstrekt  aan het Haarlemmermeer 
Lyceum.   

De overige middelbare scholen komen in aanmerking voor het predicaat ‘Topsportvriendelijke school’. 
Kaj Munk College heeft begin 2013 deze status verworven door haar scholieren de kans te geven 
topsport en hun opleiding goed te combineren. 

   

Wat gaan we komende jaren doen? 

Nu onze gemeente een LOOT-school heeft is het zaak de regionale talenten aan ons te binden. Het is 
voor veel talenten vanaf heden namelijk niet meer nodig om ver te reizen naar een LOOT-school, 
waardoor mogelijk veel kostbare trainings- of rusttijd zou gaan. Tevens willen wij nog niet in onze 
gemeente gevestigde talenten de kans bieden om gebruik te maken van onze onderwijsfaciliteiten, 
alsmede onze sportaccommodaties. Op deze wijze willen wij onze steen bijdragen aan een gezond 
topsportklimaat in Nederland.  

Voor landelijke trainingscentra (zoals die van het Synchroonzwemmen) is het een noodzaak dat de 
sporters mogelijkheden geboden krijgen om hun sportloopbaan te combineren met hoger onderwijs. 
Aangezien wij binnen onze gemeentegrenzen deze faciliteiten niet kunnen bieden, gaan wij een 
samenwerking aan met gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft hiervoor een bestuurlijk commitment 
gegeven, echter de verdere uitwerking zal hiervan in 2013 en 2014 plaats gaan vinden.   
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2.5 Evenementen  

Een andere invulling van de topsportambitie is het organiseren van nationale en internationale 
sportevenementen. Hoewel dit pas in de kinderschoenen staat, is de afgelopen periode al het nodige 
in onze gemeente voorbij gekomen. Onze eigen verenigingen  zetten zich reeds met goed resultaat in, 
Sportservice Haarlemmermeer doet haar bijdrage en ook weet de gemeente zelf steeds beter de weg 
naar deze evenementen te vinden.  

 

Wat hebben we gepresteerd? 

De afgelopen vier jaar heeft de gemeente grote stappen vooruit gezet op het gebied van de 
organisatie van topsport-evenementen. Evenementen die passen bij het lokale verenigingsleven, 
bijdragen aan de doelstellingen van Citymarketing en een langdurig effect hebben op de ontwikkeling 
van de sport in onze gemeente.  

 

Uit de evaluatie komt naar voren dat sportverenigingen de ondersteuning door de gemeente erg 
tevreden stemt. Het stelt ze namelijk in staat om buitenlandse sporters naar Haarlemmermeer te 
halen. Dat is goed voor de PR, maar ook zeker omdat zo op een hoger niveau kan worden gesport, 
waardoor het niveau van de sporters hoger wordt. 

Om te voorkomen dat er een concurrentiestrijd tussen verschillende gemeenten ontstaat, is in 2012 
een convenant tussen vier gemeenten (Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer) en twee 
provincies (Noord Holland, Flevoland) getekend. Deze zes partijen komen periodiek bij elkaar om de 
ambities op het gebied van sportevenementen aan elkaar voor te leggen. Het streven daarbij is om 
elkaar te ondersteunen in plaats van tegen te werken.  

 

Wat gaan we komende jaren doen? 

Ook dit onderdeel van het topsportbeleid staat nog in de kinderschoenen, maar met grote passen 
komt daar verandering in. Niet alleen zijn de kern- en groeisporten druk bezig met de verdere groei 
van hun evenementen, ook staan andere verenigingen klaar om bij te dragen. Zo werken de 
hockeyclubs De Reigers en De Kikkers aan een internationaal (jeugd)toernooi, ZPCH wil 
openwaterzwemmen serieus op de kaart zetten en Meersquash ontwikkelt een vooraanstaand 
squashevent.  

Hard wordt er ook gewerkt aan nog grotere events. Al een paar jaar wordt hard gewerkt aan de komst 
van de Major League Baseball, naar verwachting valt daar in 2013 een besluit over in Amerika. 
Helemaal zeker is reeds de komst van het Deloitte Ladies Golf Open. Deze zal vanaf 2014 plaats 
vinden op de nieuwe golfbaan The International in Badhoevedorp.  

Deze ontwikkeling is ook externe partijen niet ontgaan. Momenteel wordt met diverse sportbonden 
gesproken over de organisatie van een landelijk of internationaal event. Het uitgangspunt daarbij is 
altijd dat de kosten opwegen tegen de baten van het evenement. Tevens wordt bij elk evenement het 
lokale verenigingsleven betrokken om de deze direct te laten profiteren van deze evenementen.  

Een landelijk of zelfs internationaal evenement levert natuurlijk mooie sport op, alsmede 
naamsbekendheid, een gezellige sfeer en geld. Maar zoals gezegd gaat het er ook om dat de lokale 
verenigingen ondersteund worden in hun ambities. Hierom zullen we dus altijd zorgen dat 

Concours Hippique Paardrijden 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

NK Dressuur Paardrijden 2012, 2013 

Olympia’s Tour Wielrennen 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

Topjudo toernooi Judo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Cyclocross Wielrennen 2009, 2010, 2011, 2012 

Nederland – Zuid Korea Hockey 2012 
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breedtesportactiviteiten georganiseerd worden. Hierdoor kan de club nieuwe leden werven, maar ook 
kunnen geïnteresseerden op een laagdrempelige wijze in contact komen met deze sport.  

Volgend jaar zal extra aandacht gevestigd worden op sport en een gezonde leefstijl. Dit ‘Jaar van de 

Sport’ zal worden ingezet om onze inwoners te wijzen op de voordelen van beweging en de kansen 

die onze gemeente hiervoor biedt. Samen met de verenigingen wordt er een breed scala aan 

sportevenementen georganiseerd, maar natuurlijk zal dit jaar ook gebruikt worden om veel ambities en 

verbeterpunten die uit deze evaluatie naar voren komen te realiseren. De uitwerking van dit plan is op 

het moment  van schrijven nog in volle gang.   
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2.6  Topsport accommodaties 

Verenigingen met een groei- of kernsportstatus worden daar waar mogelijk ook ondersteund op het 
gebied van topsportfaciliteiten. De gemeente denkt op verschillende manier mee met de verenigingen 
als het gaat om ondersteuning van topsporters, huisvesting en faciliteiten. Bij deze verenigingen wordt 
gekeken in hoeverre herhuisvesting of nieuwbouw moet worden gepleegd om ervoor te zorgen dat de 
accommodatie blijft voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het bedrijven van topsport. 

De komst van het Sportcomplex Koning Willem Alexander zorgt voor veel topsporters voor een flinke 
impuls. Voor de gymnastiekvereniging betekent dit bijvoorbeeld dat zij een nieuwe hal gaan 
gebruiken. 

“… en de gemeente denkt daarin mee. We krijgen de hal in die zin tot onze beschikking, maar de 
gemeente denkt ook mee over de prijs die we daarvoor moeten gaan betalen. Daar is de gemeente 
heel druk mee. En daar zijn we heel blij mee dat ze daar in tegemoet komen.” Verenigingsmanager 

topsportvereniging 

Voor de Zwem en Polo Club Haarlemmermeer betekent het Sportcomplex Koning Willem Alexander 
dat ze gebruik gaan maken van een professionele topsportaccommodatie waar de eigen teams op 
hoog niveau kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Daarnaast wordt het Sportcomplex voor 
de synchroonzwemsters van de Nationale Selectie de thuisbasis.  

Door meerdere geïnterviewden wordt aangegeven dat de bouw van het Sportcomplex Koning Willem 
Alexander veel ambitie uitspreekt en een stevige impuls aan het topsportklimaat van de gemeente zal 
geven 

 

Wat hebben we gepresteerd? 

Het gemeentelijk beleid streeft er naar sportaccommodaties beschikbaar te hebben, passend bij het 
speelniveau van de sportverenigingen. Het is dus geen doel op zich om topsportaccommodaties 
binnen de gemeentegrenzen te hebben. Toch is er al een mooi rijtje aan topsport-accommodaties 
beschikbaar: 

- Squashcentrum Meersquash 
- Blauwe hockeyveld De Reigers 
- Hippische piste in het Haarlemmermeerse Bos 
- Golfbaan The International 

 

Wat gaan we de komende jaren doen? 

In het jaar 2014 wordt deze lijst verder uitgebreid met vier accommodaties. De eerste betreft het 
nieuwe complex van de Hoofddorp Pioniers. Deze accommodatie zal er op het eerste oog normaal uit 
zien, maar door slim gebruik van de beschikbare ruimte te maken is het mogelijk hier hele grote 
evenementen te organiseren. De tweede accommodatie betreft de sporthal van het Sportcomplex 
Koning Willem Alexander. Ook hier zal doorgaans gewoon breedtesport bedreven worden en ook hier 
wordt door optimaal gebruik van ruimtes rekening gehouden met topsport. De derde accommodatie is 
wel voornamelijk een topsportfaciliteit: het bad voor synchroonzwemmers. Op deze locatie zal 
dagelijks getraind worden door de nationale selectie en derhalve ook uitgerust zijn met allerlei 
faciliteiten op dit niveau. Echter, de zwemsters van ZPCH zullen ook van dit bad gebruik gaan maken 
tijdens hun zwem-uren. De laatste accommodatie is eveneens terug te vinden in het Sportcomplex 
Koning Willem Alexander en betreft het turncentrum waar SV Pax gebruik van zal maken.  
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2.7  Olympische ambities 

Bij de vaststelling van de Sportnota is besloten de landelijke ambitie omtrent het Olympisch Plan te 
volgen. Dit plan streefde er naar, met sport als middel en niet als doel, de maatschappij naar een 
Olympisch niveau te tillen. Om dit te bereiken moest de werkgelegenheid omhoog, dienden er 
aansprekende evenementen georganiseerd te worden, moest de volksgezondheid verbeterd worden 
en werd gestreefd naar een maatschappij waar iedereen met elkaar wist om te gaan.  

Een mogelijk gevolg van het bereiken van deze doelstellingen was het indienen van een bid voor de 
Olympische Spelen in 2028. Of dit haalbaar was zou bekeken worden in 2016, wanneer het 
Olympisch Plan afliep. Indien de doelstellingen bereikt werden, sport een erkend middel was om 
andere doelen te bereiken en Nederland had laten zien in staat te zijn grote evenementen te 
huisvesten zou bekeken worden of het haalbaar was om de Spelen naar Nederland te halen, 100 jaar 
naar de vorige keer.  

Om er voor te zorgen dat wij, als de tijd daar rijp voor was, een rol konden spelen bij dit event der 
evenementen, is al in een vroeg stadium aansluiting gezocht bij grote steden, en dan met name 
Amsterdam, en landelijk betrokken partijen. Dit beperkte zich altijd tot het bijwonen van overleggen en 
het genereren van ideeën, extra geld is er nooit aan dit project uitgegeven.  

 

Wat hebben we gepresteerd? 

De enige uitzondering hierop is het laten opstellen van een onderzoeksrapport naar de 
Haarlemmermeerse kansen in deze Olympische Ambitie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze 
kansen er zeker waren, zowel aan de sportieve zijde als in de huisvesting van allerlei andere 
accommodaties zoals de persruimte en het Olympisch Dorp. Deze kansen waren natuurlijk het grootst 
wanneer Amsterdam de Spelen toegewezen zouden krijgen. 

Op initiatief van gemeente Amsterdam is een projectgroep opgericht die tot doel had in gezamenlijk te 
kijken naar de ambities op het gebied van evenementen en de maatschappelijke spin off die deze 
konden genereren. In het recente verleden was het een aantal maal gebeurd dat Nederlandse 
gemeenten elkaar tegenwerkten in plaats van samenwerkten bij de ambitie een groot en aansprekend 
evenement naar Nederland te halen. Door periodiek bij elkaar te komen en elkanders ambities hardop 
uit te spreken werd getracht dit te voorkomen. Onderdeel van dit overleg waren naast Amsterdam en 
Haarlemmermeer, Almere, Amstelveen en de provincies Noord Holland en Flevoland. 

Binnen onze gemeente is zoals gezegd van deze Olympische ambities geen groot project gemaakt. 
Wel is getracht in lijn met het Olympisch Plan partijen aan elkaar te binden met als doel integraliteit te 
verbeteren. Hierdoor zijn interessante samenwerkingsmogelijkheden voor sportverenigingen ontstaan, 
maar ook binnenshuis is de basis gelegd voor meer samenwerking. 

 

Wat gaan we de komende jaren doen? 

Op 29 oktober 2012 heeft het kabinet besloten de ambities omtrent de organisatie van de  Olympische 
Spelen te laten varen. In deze tijden van bezuinigingen past het niet om te werken aan zo’n groot 
evenement. Onze gemeente sluit zich hierbij aan en zal geen energie meer steken in de Olympische 
Spelen.  

Dit geldt niet voor het Olympisch Plan. Wij blijven achter de gedachtegang van dit plan staan en 
blijven streven naar een prominentere rol voor sport en bewegen. Niet alleen omdat wij van mening 
zijn dat sporten belangrijk is, maar meer omdat met sport andere doelen op een effectieve manier 
bereikt kunnen worden. Ook willen we graag gebruik maken van het enthousiasme dat onder 
sportaanbieders ontstaan is tijdens het uitrollen van het Olympisch Plan.  
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Accommodaties 
 

Onze doelstellingen en ambities 

Zowel binnen- als buitensportaccommodaties voorzien in de wensen en behoeften van 
het groeiend aantal inwoners van Haarlemmermeer. 
 

√ 

Zowel de gekozen locatie, kwaliteit en kwantiteit van de accommodaties zijn zodanig dat 
niet actieve inwoners gestimuleerd worden om structureel te gaan sporten en bewegen. 
 

√ 

Multifunctionaliteit van accommodaties heeft voorkeur boven monofunctionaliteit. √ 

  

Ontwikkelen van een functionele integrale planning voor de realisatie en renovatie van 
accommodaties, om pro-actief in te spelen op de behoefteprognoses en groeidoelstelling, 
rekening houdend met spreiding, synergie en multifunctionaliteit 
 

 
 

X 

Toepassen van vijf  criteria (integraal, wijkfunctie, multifunctionaliteit, flexibiliteit, 
besparing) en het gemeentebreed ontwikkelen van een structuur voor de uitvoering en 
borging daarvan. 
 

√ 

Invoeren van een ‘investeringsimpuls’. Deze impuls is een investeringsbijdrage voor multi- 
functioneel gebruik van sporthallen, sport- en gymzalen en binnensportaccommodaties. 
Door kleine aanpassingen en toevoegingen (max. € 50.000,--) per accommodatie worden 
bestaande/te renoveren/nieuw te bouwen accommodaties geschikt gemaakt voor moderne 
sportactiviteiten, zoals dans, virtueel sporten en vechtsporten/weerbaarheidtrainingen. 
Daarmee zijn accommodaties ook buiten schooltijd geschikt voor verhuur en gebruik door 
andere dan de gebruikelijke sportdoelgroepen. 
 

 
+/- 

Bij verplaatsing van sportaccommodaties uit woonwijken dient altijd een vervangende 
kwaliteitverhogende voorziening teruggebracht te worden, zoals uitbreiding 
binnensport/gymzaal, trap- en basketbalveldjes Cruyffcourts, 
Krajicek-tenniscourts, uitdagende en aantrekkelijke speelplekken etc. Keuze is afhankelijk 
van de specifieke situatie in de wijk. 
 

 
√ 

Ontwikkelen van een specifieke tarievennota voor de sport, met de volgende 
uitgangspunten: 
- de exacte kosten en baten van accommodaties worden in beeld gebracht; 
- de uitwerking bevat een voorstel voor de hoogte en systematiek van de tarieven; 
- inzicht wordt gegeven in de gevolgen voor de exploitatie van de verenigingen; 
 

 
√ 
√ 
√ 
 

 
 

Overall conclusie: 
De laatste vier jaar is de tevredenheid over sportvoorzieningen en –mogelijkheden in 
Haarlemmermeer met 10% gestegen: 6 op de 10 inwoners – zowel jongeren als volwassenen – is 
uitgesproken tevreden. Met name in de historische kernen en in de postmoderne wijken is de houding 
ten opzichte van de sportaccommodaties verbeterd.   



 
31 

3.1  Binnensport 

Wat hebben we gedaan? 

De afgelopen beleidsperiode heeft vooral in het teken gestaan van de realisatie van nieuwe 
sportaccommodaties. De bouw van het Sportcomplex Koning Willem Alexander is ver gevorderd, de 
aanbesteding van de exploitatie heeft reeds plaats gevonden. Naar verwachting kan deze 
accommodatie begin 2014 geopend worden, waarna Haarlemmermeer er een fantastisch 
sportcentrum bij heeft. Maar ook in Zwanenburg wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 
bouw van een nieuwe sporthal. Hierdoor kan de verwachting uitgesproken worden dat binnen enkele 
jaren ook in Zwanenburg een mooie nieuwe accommodatie geopend kan worden. 

Het is de afgelopen jaren natuurlijk niet gebleven bij voorbereidingen op nieuwbouw. Ook de reeds 
bestaande accommodaties hebben hun dagelijks onderhoud, maar soms ook grote renovaties 
ondergaan. Zo is de Sporthoeve grondig gerenoveerd, en ook het Spectrum is onder handen 
genomen.  

Een van de doelstellingen op het gebied van accommodaties is het verbeteren van de 
multifunctionaliteit. Het betreft hierbij vooral enkele gymzalen, die relatief veel leegstand kennen. Om 
deze leegstand tegen te gaan zijn verschillende acties uitgevoerd. Zo is een gymzaal in Graan voor 
Visch gemoderniseerd om het gebruik ervan te stimuleren. De kleedkamers zijn opgeknapt en ook is 
de entree verbeterd. Verder is met Sportservice een project begonnen waarin ze met E-games 
(digitale bewegingsspellen) jeugd naar de gymzalen trekken. Ook is er diverse malen overleg gevoerd 
met wijkraden, Sportservice, Meerwaarde en Ymere over de verbetering van de bezetting van deze 
zalen. Tevens zijn de inwoners van onze gemeente gevraagd mee te denken, door een prijsvraag uit 
te schrijven. Helaas heeft dit niet geleid tot haalbare ideeën die het beweeggedrag positief kunnen 
beïnvloeden.   

In 2011 heeft een onderzoek naar de toegankelijkheid van de sportaccommodaties plaats gevonden. 
Het beeld dat hieruit naar voren kwam was dat met name de gymzalen niet goed bereikbaar waren 
voor minder validen. In overleg met regioconsulent aangepast sporten en de Belangengroep 
Gehandicapten Haarlemmermeer is besloten hier momenteel niets aan te doen, omdat er ook geen 
vraag is naar aanpassing hiervan. Natuurlijk wordt komende jaren de vingers aan pols gehouden om 
te kunnen reageren op een veranderde vraag. 
 

 

Wat hebben we gepresteerd? 

Verenigingen die gebruik maken van een gymzaal zijn over het algemeen tevreden. Het grootste deel 
van de gebruikers is tevreden over de betaalbaarheid/tarieven en over de beschikbaarheid/aantal 
gebruiksuren. Verenigingen die gebruik maken van een sporthal zijn minder tevreden. Ze geven aan 
ontevreden te zijn over de betaalbaarheid/tarieven en de beschikbaarheid/aantal gebruiksuren van de 
sporthal. Tweederde van de gebruikers geven aan wel tevreden te zijn over de hygiëne en het 
sanitair. Verenigingen die gebruik maken van het zwembad zijn over het algemeen tevreden. Echter, 
ook hier geven enkele verenigingen aan ontevreden te zijn over de betaalbaarheid/tarieven en de 
beschikbaarheid van de accommodatie. 
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Wat gaan we komende jaren doen? 

In Hoofddorp wordt het Sportcomplex Koning Willem Alexander gebouwd (opening 2014), waarin 
zowel extra zaalruimte als zwemwater wordt gerealiseerd. Tevens is begonnen aan de 
voorbereidingen rondom de bouw van een sporthal in Zwanenburg. Wij gaan er dan ook vanuit dat 
een eventueel tekort aan zaalruimte vanaf 2014 niet meer aanwezig is. 

Wel maken we ons zorgen over de tarieven voor de binnensportaccommodaties. Indien onze tarieven 
met omliggende gemeenten worden vergeleken, behoren we bij de duurste gemeenten. Deze positie 
zal de komende jaren verder versterkt worden door de jaarlijkse indexatie van de tarieven. Wij gaan 
dan ook de tarieven van de binnensportaccommodaties in het seizoen 2014-2015 bevriezen. 

Met de opening van het Sportcomplex Koning Willem Alexander ontstaat een overschot aan 
zwemwater. Wij zullen dan ook het zwembad in Het Spectrum buiten gebruik gaan stellen nadat het 
Huis van Sport in gebruik is genomen. Ook bij de verplaatsingen in Badhoevedorp komt een sluiting in 
beeld. De vraag is namelijk of sporthal Kombij afgebroken en verplaatst moet worden, of dat de 
volleybalvereniging en de overige gebruikers in de nabije omgeving een andere thuishaven kunnen 
vinden.  

Multifunctioneel gebruik van indooraccommodaties staat nog altijd hoog op onze agenda. Vooral 
gymzalen blijken niet overal even goed bezet te zijn. Een verklaring hiervoor is dat verschillende 
sporten qua maatvoering geen gebruik kunnen maken van deze faciliteit, waardoor het aantal 
potentiele gebruikers snel afneemt. Vaak is er meer ruimte vereist dan in een gymzaal aanwezig is. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere zaalvoetbal, basketbal en volleybal. We blijven in overleg met 
de wijk en partijen als Meerwaarde, Sportservice en Sportfondsen om te bezien of we de 
bezettingsgraad van deze accommodaties verder kunnen verhogen. Tot op heden is dit (onder andere 
vanwege de eerder geschetste ruimtelijke mogelijkheden) echter zeer moeilijk gebleken. 

Een andere methode om deze bezettingsgraad te verhogen is door goed te kijken naar het soort 
accommodatie dat we gebruiken en bouwen. Sportzalen zijn veel geschikter voor sport- en 
onderwijsgebruik dan gymzalen omdat ze ongeveer twee keer zo groot zijn en ook een hoger plafond 
kennen. Wij zullen dan ook bij toekomstige renovaties overwegen de gymzalen om te bouwen tot 
sportzalen. Ook bij nieuwbouw zou deze overweging meegenomen moeten worden.  
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3.2  Buitensport 

Wat hebben we gedaan? 

Vanwege de stijgende vraag naar buitensportaccommodaties is er laatste vier jaar flink geïnvesteerd 
in de aanleg van nieuwe velden. Deze aanleg is niet beperkt tot de voetbalverenigingen, ook andere 
sporten hebben er nieuwe velden, of zelfs hele nieuwe complexen, bij gekregen.  

Nieuwe complexen werden aangelegd  voor: 

- VV UNO (Hoofddorp) 
- Vennep Flyers (Nieuw-Vennep) 
- Tennisvereniging De Kikkers (Nieuw-Vennep) 

 
Extra velden werden aangelegd voor: 

- VV Kagia (Lisserbroek) 
- MHC De Reigers (Hoofddorp) 
- MHC De Kikkers (Nieuw-Vennep) 

 

Bij de volgende velden werd een natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld om zo meer 
capaciteit voor trainingen en/of wedstrijden te creëren: 

- SV Overbos (Hoofddorp) 
- SV Hoofddorp (Hoofddorp) 
- SV DIOS (Hoofddorp)  
- VV Zwanenburg (Zwanenburg) 

 

Ten slotte zijn er ook drie verenigingen gefaciliteerd, door de aanleg van een eigen veld of door ze 
onder te brengen bij andere verenigingen, die voorafgaand aan deze sportnota nog niet bestonden: 

- Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks (bij VVC) 
- Rugbyclub Hoofddorp (bij UNO) 
- Handbalvereniging Nieuw-Vennep  

Al deze ontwikkelingen hebben plaats gevonden boven op het reguliere dagelijkse en jaarlijkse 
onderhoud van de sportvelden. Wat we ook niet onvermeld willen laten is de ontwikkeling van de 
tennissport, die er steeds meer voor kiest om haar banen aan te passen naar een all weather variant, 
waardoor het hele jaar door gespeeld kan worden. 

Onlangs is bij SV DIOS een nieuw kunstgrasveld aangelegd, ter vervanging van een trainingsveld. Het 
unieke van dit besluit zit hem in de cofinanciering vanuit de vereniging. Tot op heden was het de 
gemeente die 100% van de financiering voor haar rekening nam, maar het ziet er naar uit dat dit de 
komende jaren niet meer tot de mogelijkheden behoord. Indien een club van mening is dat zij 
behoefte hebben aan een extra (kunst)grasveld, kunnen ze dit bij ons onderbouwen. Echter, deze 
vereniging zal dan ook een substantiële financiële bijdrage moeten leveren aan de aanleg hiervan. 
Zonder deze bijdrage zullen wij de komende jaren naar verwachting niet overgaan tot de aanleg van 
extra (kunst)grasvelden. 

Om bezettingsproblemen in met name Hoofddorp te voorkomen is samen met de KNVB een traject 
opgestart. De nationale voetbal bond kijkt samen met de (Hoofddorpse) verenigingen welke 
mogelijkheden er zijn om de nog altijd groeiende ledenaantallen op te vangen op de reeds bestaande 
voetbalvelden en een onderlinge samenwerking op gang te brengen.  

Een thema waar de laatste jaren eveneens grote stappen in zijn gezet is de multifunctionaliteit van de 
sportaccommodaties. Zo zijn diverse verenigingen samenwerkingen aangegaan met een 
Buitenschoolse Opvang of met een commerciële voetbalschool. Ook zijn er verenigingen die 
samenwerken met andere verenigingen (bijvoorbeeld de voetbal-rugby combinatie). Op deze manier 
worden sportaccommodaties optimaler gebruikt. 



 
34 

 

Wat hebben we gepresteerd? 

In totaal geeft 6% van de verenigingen aan een ledenstop of wachtlijst te hebben. Dit percentage is 
aanzienlijk lager dan het percentage uit de verenigingsmonitor 2008. Toen gaf 24% aan een ledenstop 
of wachtlijst te hebben. 

De verenigingen die gebruik maken van buitensportaccommodaties in de gemeente Haarlemmermeer 
zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de verschillende aspecten die te maken 
hebben met hun accommodatie. Slechts drie van de zeventien in de enquête betrokken verenigingen 
zijn ontevreden over tarieven/betaalbaarheid, eveneens drie verenigingen zijn ontevreden over de 
sociale veiligheid op en rond de accommodatie en drie verenigingen zijn ontevreden over de 
kwaliteit/staat van onderhoud. 

Wanneer we de tevredenheid per beoefende sport bezien, valt één ontwikkeling op die een dalende 
trend toont. Een toenemend aantal voetballers is juist minder tevreden over hun sportvoorzieningen 
en -mogelijkheden dan in 2008. Dit is opvallend in relatie tot de investeringen die de laatste jaren 
hebben plaats gevonden op de voetbalcomplexen. 

 
Wat gaan we komende jaren doen? 

Er is de afgelopen vier jaar flink geïnvesteerd in buitensportaccommodaties. Wij zijn van mening dat 
we hiermee belangrijke stappen vooruit hebben gezet, en we zien de komende jaren een gematigder 
beleid op dit vlak voor ons. Natuurlijk doen wij wel ons uiterste best om ruimte te bieden voor nieuwe 
sporters, maar tevens gaan we kritisch kijken naar deze vraag. Met de KNVB zijn we bijvoorbeeld aan 
het kijken op welke wijze de bestaande vraag en de verwachtende stijgende vraag kan worden 
opgevangen op de bestaande complexen. Door de accommodatie op andere tijden te benutten of 
door planningen slimmer in te vullen verwachten wij nog ruimte te kunnen creëren. Ook zullen we ons 
terughoudend opstellen als binnen dezelfde kern bij een andere vereniging nog wel ruimte aanwezig 
is voor nieuwe leden. 

Waar nog wel geïnvesteerd gaat worden is bij de Hoofddorp Pioniers, waarvan verwacht wordt dat zij 
per 2014 op hun nieuwe sportcomplex kunnen gaan spelen. Ook worden komende jaren diverse 
sportverenigingen in Badhoevedorp verplaatst naar de Schuilhoeve, wat inhoudt dat hier een nieuw 
groot sportcomplex zal worden aangelegd.  

Landelijk maakt de hockeysport een grote groei door, en ook in Haarlemmermeer zien we deze trend. 
Onlangs zijn voor beide hockeyverenigingen extra velden aangelegd om de ledengroei op te vangen, 
echter op beide sportcomplexen is eveneens geen ruimte meer voor verdere uitbreiding qua aantal 
velden. Indien bij een volledige bezetting van beide vereniging een particulier initiatief ontstaat om 
deze problematiek op te vangen staan we hier open voor. 

Zorg hebben we over de lange termijn visie op het beheer en onderhoud van de sportvelden. We 
willen daarom gaan onderzoeken op welke wijze het dagelijks en grote beheer ingericht kan worden 
om zo effectief mogelijk om te gaan met de beschikbare financiële middelen zonder in te leveren op 
de kwaliteit van het onderhoud. Het uitbesteden van deze werkzaamheden wordt in dit onderzoek als 
optie meegenomen.   

Afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar mogelijke nieuwe tariefsystemen voor de buitensport. 
Diverse varianten zijn doorgerekend, maar elke variant zorgt voor grote herverdelingseffecten, welke 
wij ongewenst achten. Ook stellen wij vast dat onze tarieven grotendeels vergelijkbaar zijn met de 
gemeenten om ons heen. We zijn dan ook niet voornemens deze tarieven te verhogen dan wel te 
verlagen. 

Een verandering die we wel willen doorvoeren is het verhuren inclusief BTW. Deze addictie heeft als 
voordeel dat wij de BTW op onze investeringen en het onderhoud mogen terugvorderen bij de 
Belastingdienst. Jaarlijks gaat dit om een grote som geld, welke vervolgens ten goede zullen komen 
aan de gemeente. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste eindjes.   
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Aan het eind van deze beleidsperiode zien wij in de sportwereld ook enkele ontwikkelingen. Zo heeft 
beachvolleybal, zowel landelijk als in onze gemeente, laten zien geen kortdurende trend te zijn, maar 
een blijvende rol te spelen. Wij willen deze sport dan ook opnemen als kernvoorziening in onze 
gemeente. De rugbysport zal de komende jaren de kans krijgen om zich te bewijzen binnen onze 
gemeentegrenzen. Voor cricket zien wij de komende jaren geen kansen. De relatief kleine 
ledenaantallen ten opzichte van de grote ruimtebehoefte en korte seizoen noodzaakt ons afscheid te 
nemen van deze sport, tenzij zij een samenwerking weten aan te gaan met een reeds in 
Haarlemmermeer gevestigde vereniging.   
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3.3  Topsport  

Wat hebben we gedaan? 

Een van de uitgangspunten van het sportaccommodatiebeleid is het faciliteren van een bij de 
vereniging passende accommodatie. In enkele gevallen houdt dit in dat de accommodatie niet alleen 
op de breedtesport wordt afgestemd, maar ook mogelijkheden biedt aan het beoefenen van topsport. 
In de afgelopen periode is het aantal mogelijkheden voor topsport-beoefening in onze gemeente 
uitgebreid.   

Op dit moment kennen wij de volgende topsportfaciliteiten: 

- Paardenbak 

Deze piste ligt in het Haarlemmermeerse Bos. Jaarlijks wordt hij onder andere gebruikt voor 

het Concours Hippique en sinds 2012 ook voor het Nederlands Kampioenschap Dressuur. 

 

- Hockeyveld De Reigers 

Dit veld heeft de landelijke media gehaald vanwege de blauwe kleur van het veld en vanwege 

het feit dat het een exacte kopie is van het veld dat tijdens de Olympische Spelen 2012 is 

gebruikt. In de aanloop naar dit toernooi is op dit veld ook de interland Nederland – Zuid 

Korea gespeeld. 

 
- Golfbaan The International 

Sinds 2012 kent onze gemeente ook een internationale golfbaan. Dit is geen gemeentelijke 

faciliteit, maar ook op deze accommodatie zijn we trots. Het eerste topsport-evenement dat op 

deze baan zal plaats vinden is de KLM Ladies Open, welke in 2014 voor het eerst zal plaats 

vinden. 

 

- Squashcentrum Meersquash 

 

 

Verder zijn er twee accommodaties in aanbouw, die zowel breedtesport als topsport kunnen 

huisvesten: 

- Sportcomplex Koning Willem Alexander 

Dit multifunctionele sportcentrum zal naar verwachting begin 2014 worden geopend. Aan 

topsportfaciliteiten herbergt het onder andere een 25 meter wedstrijdbad, een 

Synchroonzwembad, een oefenruimte voor de turnsport en een sporthal. Deze faciliteiten 

zullen door de Haarlemmermeerse verenigingen gebruikt worden, maar ook wordt momenteel 

onderzocht welke partijen van buiten onze gemeentegrenzen geïnteresseerd zijn in het 

gebruik van deze accommodatie.  

 

- Honkbalcomplex Hoofddorp Pioniers 

Ook dit sportcomplex is in aanbouw en heeft naar verwachting begin 2014 een opening te 

vieren. Het hoofdveld zal geschikt gemaakt worden voor het bedrijven van topsport door de 

Hoofddorp Pioniers zelf, maar ook voor huisvesting van (delen van) nationale en 

internationale wedstrijden. 

 

Wat gaan we komende jaren doen? 

Momenteel hebben wij geen specifieke ambities op het realiseren van nieuwe 
topsportaccommodaties. Wij zullen echter de gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen volgen en 
kansen benutten indien ze zich voordoen.  
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3.4  Openbare buitenruimte 

Wat hebben we gedaan? 

Op 2 juli 2009 stemde de gemeenteraad in met de Nota spelen, sporten en ontmoeten in de 

buitenruimte 2009-2013. Dit nieuwe beleid van de gemeente richt zich vooral op de jeugd van 0 tot en 

met 18 jaar, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen peuters en kleuters (0 t/m 5 jaar), 

basisschoolkinderen (6 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar). Maar bij 18 jaar houdt het natuurlijk 

niet op. 

Qua aantal speelplaatsen en -toestellen behoort gemeente Haarlemmermeer bij de top tien van 

gemeenten in Nederland. Maar uit onderzoeken blijkt dat de jeugd de buitenruimte vaak niet attractief 

genoeg vindt. De kwaliteit kan beter. Voor de jeugd van 12 - 23 jaar is een tekort aan sport- en 

ontmoetingsruimte. Om de kwaliteit te verbeteren worden zowel de huidige plekken verbeteren als 

nieuwe plekken gecreëerd. Het gaat om zo'n 213 plekken die het college wil verbeteren met 314 

nieuwe toestellen en 770 informele speel- en zitaanleidingen en om 23 nieuwe plekken. 

 

Naast ruimte creëren voor de jeugd van 12 - 23 jaar zijn nog vier prioriteiten omschreven:  

1. Een eigen plek voor 6 t/m 11-jarigen:  

er zijn wel plekken voor de 6 t/m 11 jarigen, maar deze moeten de grotere kinderen vaak 

delen met de 0 t/m 5 jarigen. Daardoor zijn deze speelplekken voor hen meestal (te) weinig 

uitdagend. 

2. Kwaliteit boven kwantiteit:  

er zijn soms te grote verschillen in de kwaliteit van plekken tussen de wijken en kernen. \ 

3. Meer aandacht voor avontuurlijk en natuurlijk spelen zoals in speelbossen.  

Dat kunnen avontuurlijke speelplekken zijn waarbij de nadruk ligt op huttenbouwen, slootje 

springen en spannende spelletjes doen, maar ook natuurlijke speelplekken waarbij de nadruk 

meer ligt op de beleving van natuur en natuurlijke materialen. 

4. Urgente wijken en kernen:  

vooral in de VINEX-wijken Floriande en Getsewoud is een aanzienlijke investering nodig, blijkt 

uit onderzoek. Dat is nodig omdat hier veel kinderen, tieners en jongeren wonen en er een 

tekort is aan speelruimte. Het aantal tieners en jongeren zal er bovendien de komende 10 jaar 

verdubbelen. Maar ook in een aantal 'oude' wijken en kernen wil het college flink investeren. 

   

 

Wat hebben we gepresteerd? 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat speelvoorzieningen niet altijd aansluiten op veranderende 
behoeften. In de kleine en grote moderne wijken – Graan voor Visch tot Overbos – komt het beeld in 
2012 overeen met dat van vier jaar geleden: de tevredenheid bleef gelijk. Ouders van de jongste 
kinderen (4-11 jaar) melden dat er slechts een beperkt aantal speelvoorzieningen is in de buurt óf dat 
deze onvoldoende aansluiten bij de speel –en beweegbehoeften van hun kinderen. Dit laatste punt is 
in lijn met de bevindingen van eerder onderzoek (Jeugdomnibus, 2010). Door verschillen in 
demografische samenstelling en ontwikkeling stelt de jeugd, die uit verschillende leeftijdsgroepen 
bestaat, navenant uiteenlopende eisen aan de woonomgeving. Dit vraagt om een meer 
gedifferentieerde en flexibele openbare ruimte dan nu het geval is. Aangezien omvang en 
samenstelling van de jeugd in een aantal wijken zullen veranderen, dient de openbare ruimte 
dusdanig ingericht dat het kan meebewegen met de veranderende sport –en beweegbehoeften van 
de jeugd. Met de leeftijd verschuift de behoefte van wipkippen in speeltuintjes naar sportveldjes en 
ontmoetingsplekken. Halverwege 2013 zal een evaluatie over dit onderwerp gepresenteerd worden.  

 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, maken volwassenen voor hun sportaccommodaties vooral gebruik 
van openbare accommodaties en sportfaciliteiten die gebruikt kunnen worden wanneer de sporter 
daar zelf behoefte aan heeft. 
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In bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat volwassenen vooral sporten beoefenen die qua tijd zelf in 
te delen zijn. Er zitten veelal geen specifieke trainingen en wedstrijden aan vast. Men kan gaan sporten 
wanneer men dat zelf wil, of wanneer men daarvoor afgesproken heeft met vrienden of vriendinnen.  

  

Wat gaan we komende jaren doen? 

Openbare buitenruimte is een belangrijke factor in zowel ons gezondheids- als sportbeleid. In het 
hoofdstuk over breedtesport is al naar voren gekomen dat het halen van de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen meer afhankelijk is van het gebruik van de openbare buitenruimte, dan dat het 
sportgedrag op de vereniging hierop van invloed is. Voor de jongste inwoners zetten we dan ook de in 
de Nota spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013 ingezette lijn door. Om de 
buitenruimte voor volwassenen nog interessanter te maken zullen we ons nog meer focussen op 
bijvoorbeeld goed toegankelijke en veilige wandel- en fietspaden. Met de aanstaande ontwikkeling van 
Park21 ontstaat wederom een zeer geschikte locatie die zeker zal bijdragen aan deze ambitie.  

Verder zal met Sportservice Haarlemmermeer worden ingezet op het aanbieden van activiteiten in de 
buitenruimte en nog specifieker in de eigen wijk. Deze activiteiten zullen zich niet beperken tot de 
jeugd, ook volwassenen zullen uitgedaagd worden om de ruimte in onze gemeente te benutten voor 
beweegactiviteiten.  

 


