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Met de feestelijke openingen deze maand van het 

Watersport centrum in Scheveningen en de Sportcampus 

Zuiderpark heeft de gemeente ambitieuze stappen gezet  

in het realiseren van haar doelstellingen uit de sportnota 

‘Den Haag sportief in beweging - Sport maakt Den Haag 

sterker’. De Adviesraad voor Sport feliciteert de Gemeente 

van harte met de ingebruikneming van deze twee prachtige 

sportcomplexen.

Elke vier jaar komt de Adviesraad voor Sport met een sport

manifest, waarin zij haar aanbevelingen voor de komende vier 

jaar vastlegt. De presentatie van het manifest vindt plaats in het 

jaar voorafgaand aan de verkiezingen van de gemeenteraad.  

De adviesraad ondersteunt hiermee de politiek bij het maken  

van de verschillende partijprogramma’s. En hoopt dat uiteindelijk 

haar adviezen in het nieuwe collegeakkoord terug te vinden zijn.

Met de overhandiging van het eerste exemplaar van dit Haags 

Sportmanifest 201820200 geeft de Adviesraad voor Sport een 

duidelijk advies af voor de komende jaren.

Vier jaar geleden ondersteunden we met ons advies het toen 

nog landelijke en ambitieuze Olympisch Plan. De afgelopen jaren 

is dit plan naar de achtergrond verdwenen, doch de adviesraad 

zal nieuwe initiatieven om te komen tot de organisatie van grote 

toernooien, waaronder de Olympische Spelen, ondersteunen. 

Juist omdat zij vindt dat de stad met zijn goede sportvoorzie

ningen en inhoudelijke ondersteuning, onder andere vanuit  

het onderwijs, zich best als speelstad mag blijven presenteren.

In dit manifest hebben wij ons streven naar een optimaal sport

klimaat voor iedereen gevat in een vijftal prioriteiten.  

Deze prioriteiten zijn geen zelfstandige eenheden: Zij dienen 

nadrukkelijk ondersteunend en aanvullend aan elkaar gelezen  

te worden.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het stimuleren van 

Hagenaars in zijn/haar beweegactiviteiten. Sportverenigingen zijn 

ondersteund in hun ontwikkeling, er zijn goede eerste stappen 

gezet in de ondersteuning van talenten en topsporters en er zijn 

grote sportevenementen in de stad georganiseerd waarmee  

Den Haag zich nadrukkelijk op de sportkaart gezet heeft.  

Dat is prachtig!

Met dit manifest borduren we hierop voort zodat we niet alleen 

de bestaande initiatieven ondersteunen en verdiepen, maar dat 

er ook gezocht blijft worden naar het verwezenlijken van nieuwe 

ambities! Wij zijn van mening dat bij deze ambities het woord 

‘sport’ hoort opgenomen te zijn in de naam van de gemeentelijke 

dienst en dat een Directeur Sport hieraan dient uiting te geven. 

Daarmee krijgt sport de aandacht in de stad die het daadwer

kelijk verdient. Dit alles om ervoor te zorgen dat Den Haag werkt 

aan een optimaal sportklimaat voor alle Hagenaars!

John van den Berg

Voorzitter
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Den Haag heeft met de sportnota de ambitie dat in 2030  

alle Hagenaars sporten. Een ambitieuze doelstelling,  

die de Adviesraad voor Sport van harte toejuicht.  

Iedereen die wel eens sport, kent het plezier van sport. 

Sport is immers passie. Sport verbroedert. En sport is ook 

nog eens gezond. Deze krachten maken sport waardevol 

voor de samenleving. Daarbij verandert de samenleving. 

Den Haag vergrijst én wordt veelkleurig. De oudere sporter 

wil ‘een leven lang sporten’ om tot op hoge leeftijd fit te  

blijven. Voor kinderen is sport op de eerste plaats plezier, 

maar sport stimuleert kinderen ook om door te zetten en 

doelen te stellen. De toename van leefstijlziekten en chroni-

sche aandoeningen vraagt om een andere kijk op gezond-

heid. Een nauwe samenwerking tussen zorg en sport en 

bewegen is nodig om mensen naar een gezonder gedrag  

te begeleiden. Sport is hierdoor niet alleen leuk, maar werkt 

ook mee aan een algemeen welbevinden. Mede daardoor 

moet sport mogelijk zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, 

sekse, achtergrond of lichamelijke situatie.

De adviesraad stelt voor om:

•  nietactieve kinderen en jongeren te stimuleren tot een  

gezonde leefstijl via de samenwerking tussen scholen, huis

artsen, Centra voor Jeugd en Gezin. Maak hierbij gebruik  

van kennis over voeding en van het veelzijdig sportaanbod in 

Den Haag. Bereik de grote groepen inactieve jeugd met de 

bewezen succesvolle aanpak via jeugdsportcoördinatoren en 

schoolsportcoördinatoren. Zorg ervoor dat financiële middelen 

hiervoor zowel op rijks als gemeenteniveau structureel blijven 

gehandhaafd.

•  ouderen te stimuleren om blijvend te bewegen en sporten.  

Zo blijven zij vitaler, gezonder en sociaal betrokken.  

Bereik ouderen door samenwerking met verzorgingstehuizen 

en koepelorganisaties en via verwijzing door huisartsen.  

Beloon verenigingen die programma’s ‘sport voor ouderen’  

in hun organisatie hebben opgenomen.  

•  sport een vanzelfsprekend onderdeel van iedere (school)dag 

te laten zijn. Van meer bewegen gaan kinderen beter leren. 

Ondersteun onderzoek over het effect van sport/bewegen  

op het leergedrag van kinderen. 

•  sportbeoefening dicht bij de mensen thuis mogelijk te maken 

door voldoende aanbod van sport en beweegactiviteiten in  

de wijk. Ondersteun dit door de uitbreiding van de inzet van 

buurtsportcoaches in zogenaamde krachtwijken en creëer een 

loket dat inzicht geeft waar vraag en aanbod van sportinitia

tieven in de wijk of buurt beschikbaar zijn. Faciliteer de huidige 

behoefte door digitale informatie (apps, etc) te ontsluiten ter  

stimulering en ondersteuning van het sportgedrag. 

Transformeer de incidentele wijksportactiviteiten in de aanloop 

naar de Stadsspelen tot structurele activiteiten in het jaarlijkse 

(wijk)sportprogramma. 

•  te investeren in de ondersteuning van sporters met een beper

king (lichamelijk, verstandelijk, chronisch zieken). Heb oog voor 

de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Haagse sportac

commodaties voor mensen met een beperking. Verbeter de 

vervoersmogelijkheden van deze groep sporters. Het op tijd 

aanwezig zijn bij sport verenigingen draagt ertoe bij dat deze 

groep sociaal actief is in de Haagse samenleving, maar ook 

optimaal kan bewegen. Het komt nog te vaak voor dat het  

vervoer benedenmaats is (kwaliteit vervoer en vervoerstijden).

•  in aanloop naar de Special Olympics Nationale Spelen in  

2020 de samenwerking met de betrokken verenigingen en 

maatschappelijke organisaties verder uit te bouwen.  

Streef naar het maken van afspraken voor langdurige samen

werking om mensen met een verstandelijke beperking te laten 

sporten bij sportverenigingen. Beloon deze verenigingen voor 

hun maatschappelijke rol. 

•  gezamenlijk op te trekken met domeinen Economie, Onderwijs, 

Gezondheid en Sociale Zaken in het laten uitvoeren van onder

zoek naar de effecten van sportgedrag op arbeidswelzijn  

en participatie. Gebruik de uitkomsten om meer budgetten 

beschikbaar te krijgen ter ondersteuning van sport (als middel).

•  denksporten te bevorderen. Denksporten zijn geschikt voor 

jong en oud en sluiten aan bij alle levensfasen. Denksporten 

bevorderen logisch denken, het vinden van oplossingen en het 

creatieve denken. Laat via het onderwijs de jeugd kennismaken 

met schaken/dammen,  stimuleer ‘crosssporten’ en bevorder  

samenwerking tussen denksportverenigingen en andere sport

verenigingen. Streef naar het ontstaan van een Haags denk

sportcentrum.

•  extra middelen toe te voegen aan de sportbegroting.  

De grote ambities ten aanzien van sportparticipatie opgenomen 

in de Sportnota ‘‘Den Haag sportief in beweging; sport maakt 

Den Haag sterker” rechtvaardigen dit.

•  Stimuleer en faciliteer studentensport. Creëer sportmogelijk

heden voor studenten die in Den Haag een opleiding volgen.  

Leg verbindingen met de Haagse sportaanbieders. Ga na of stu

dentenorganisaties hierbij een stimulerende rol kunnen vervullen. 

02
Sport voor jong én oud

Met de opening deze maand van het hoogwaardig multi-

functioneel topsport- en onderwijs complex ‘Sportcampus 

Zuiderpark’, voegt Den Haag een reeks van voorzieningen  

toe aan het Haagse sportarsenaal. De stad krijgt de beschik-

king over een topsporthal, een dubbele breedtesporthal, 

een beachhal, dojo, danszaal, een turnhal en diverse gym-

zalen. De aanwezigheid van de onderwijsinstellingen ROC 

Mondriaan met de opleiding Lifestyle, Sport en Bewegen 

en de Haagse Hogeschool met de opleidingen HALO, 

Sportmanagement/Sportkunde en International Sport 

Management vormen een unieke combinatie en bieden  

een toegevoegde waarde voor toekomstige sportprofessio-

nals en Haagse sporttalenten en -recreanten. Met de locatie 

van de sportcampus in één van de Haagse krachtwijken, 

ontstaat de unieke kans om, samen met de onderwijsinstel-

lingen, de bewoners het plezier van sport te laten beleven 

door hen te betrekken bij sport- en beweegactiviteiten.

03
Sportcampus Zuiderpark voor sport én wijk

De adviesraad stelt voor om:

•  de mogelijkheden van Sportcampus Zuiderpark beschikbaar  

te stellen voor de bewoners in de omliggende wijken  

(o.a. Transvaal, Moerwijk, RustenburgOostbroek).  

Verken de mogelijkheden voor een (omni)buurtsportvereniging 

in en rond het Zuiderpark.

•  de samenwerking met  de Haagse Hogeschool, gemeente  

Den Haag en ROC Mondriaan via de Alliantie Sport te inten

siveren door niet naast, maar mét elkaar te werken aan een 

integrale aanpak van ondersteunende initiatieven in de campus 

zoals een centraal sportloket voor sporters en sportorganisa

ties, het inzetten van (sport)studenten bij sportevenementen  

en samenwerking op het gebied van innovatie en onderzoek 

(innovatielab, sport tech poli, gymzaal van de toekomst).

•  het gebruik van de omliggende trainingslocaties bij Sport

campus Zuiderpark beschikbaar te stellen voor stude rende 

topsporters en talenten bij het ROC Mondriaan of bij de 

Haagse Hogeschool. Creeër een optimale situatie voor studie 

en topsport, bijvoorbeeld voor de ADOopleidingen en ADO

vrouwenvoetbal. En onderzoek verdere mogelijkheden naar 

optimaal gebruik met topsportverenigingen en sportbonden.

•  te bevorderen dat de Topsporttalentenschool (Segbroek 

College) en basis en middelbare scholen met een sterk 

sportprofiel aansluiting vinden bij de ontwikkeling van de 

Sportcampus.

•  Sportcampus Zuiderpark hét thuishonk te laten zijn van Haagse 

(top)sportverenigingen en regionale trainingscentra. Werk onder 

leiding van Den Haag Topsport toe naar een agglomeratie van 

topsportorganisaties om zo (top)sportdeskundigheid, ervaring 

en uitstraling in Den Haag te bundelen en te versterken. 

•  Sportcampus Zuiderpark, als het bruisend sport en onderwijs

hart, efficiënt en duurzaam te exploiteren op zowel lokaal als 

nationaal niveau. Stel een Sportcampusmanager aan en start 

een campagne om het nieuwe Haagse sportcomplex (inter)

nationaal bekend te maken.
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De Adviesraad voor Sport wenst de ontwikkeling van Haags 

talent gelijk te laten opgaan met de ontwikkeling van de 

topsportvoorzieningen in onze stad. Met Sportcampus 

Zuiderpark beschikt de stad over een uniek complex dat 

het waard is om volledig benut te worden door Haagse 

sporttalenten en topsporters. Daarbij is de Adviesraad van 

mening dat pas van een goed topsportklimaat sprake is als 

ook de lokale clubs kunnen blijven aanhaken bij het hoog-

ste competitieniveau. Een gezamenlijk optrekken hierin is 

essentieel. Niet alleen van de topsportverenigingen. Ook de 

sportbonden spelen een belangrijke rol, als adviseur én als 

partner. De gemeente heeft inmiddels gebouwd aan een 

topsportklimaat en is voldoende geëquipeerd om nu kennis, 

mogelijkheden en middelen te verbinden aan de regionale 

topsportomgeving, om zodoende de Haagse topsport te 

behouden en te stimuleren.

De adviesraad stelt voor om:

•  kennisoverdracht te stimuleren tussen het Centrum  

voor Topsport en Onderwijs (CTO) en Haagse Topsport

verenigingen, uiteraard in samenwerking met gelieerde orga

nisaties zoals de Topsporttalentenschool, het Innovatielab, 

Nationale Trainingscentra (NTC), sportmedici, etc.  

Onderzoek de mogelijkheden om Haagse sporttalenten (meer) 

te ondersteunen en te behouden voor de lokale topsport. 

Maak hierbij gebruik van de expertise en samenwerking via 

bestaande organisaties zoals de Samenwerkende Haagse 

Sporttalentenverenigingen (SHS) en opleidingsinstituut ADO. 

Stel een gezamenlijk topsportplan (structuur en financiën)  

op om Haagse talenten van goed naar beter te brengen.  

De Adviesraad brengt medio 2017 een advies uit over de  

toekomst van Haags Sporttalent.

•  te streven naar uitbreiding van meer én erkende Regionale 

Trainings Centra (RTC’s). Uitgangspunt is om jonge talent

volle sporters zich zo lang mogelijk in hun eigen regio te laten 

sporten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een voor hen 

optimale omgeving, in goede balans met hun onderwijs en 

thuissituatie. De oprichting van regionale trainingscentra speelt 

hierin een belangrijke rol. Met voorkeur voor díe sporten waarin 

de Haagse topsportverenigingen actief zijn. Zo kan het niveau 

van lokaal talent verder worden ontwikkeld en blijft het talent 

behouden voor de club en de regio. 

•  de komst van het Centrum voor Topsport en Onderwijs in 

2019 te evalueren om te bepalen of de Haagse (speerpunt)

sporten voldoende aansluiting hebben op de nationale én  

lokale topsportinfrastructuur.

•  passende evenementen te organiseren ter stimulering en ter 

ontwikkeling van de Haagse topsporten én topsport accom

modaties. Ondersteun jaarlijks minimaal één  topsportevene

ment met een breed sideprogramma zoals Grand Prix Judo, 

Volley2018, Special Olympics Nationale Spelen 2020 (SONS). 

Zet in op uitbreiding van het sportbudget om de programme

ring van sportevenementen te continueren. 

•  in het kader van de huisvesting van het Centrum voor Topsport 

en Onderwijs in Den Haag gezamenlijk met nationale sport

bonden op te trekken als het gaat om het ondersteunen van 

talentontwikkeling. Sportbonden dienen leiderschap te tonen 

in de ondersteuning van hun (ook Haagse) verenigingen in een 

aanpak gericht op talentontwikkeling.

•  Haagse Topsportverenigingen te belonen voor hun (extra) 

inspanningen. Stel instrumentarium ter beschikking om hen  

te ondersteunen in de extra investeringen die gemoeid zijn met 

het bedrijven van topsport, zoals het beschikbaar stellen van 

combinatiefunctionarissen of (financiële) ondersteuning van 

innovatieve technieken.

•  meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor topsport

ondersteuning. Uitbreiding van het topsportprogramma door 

komst Centrum voor Topsport en Onderwijs en opwaardering 

van erkende regionale trainingscentra vragen daarom.  

•  Een onderzoek uit te voeren of het haalbaar is een (tijdelijke) 

verblijfsaccommodatie voor sporters te vestigen in Den Haag. 

04
Ondersteuning en behoud van Haagse talenten

Om sport voor de burgers zo toegankelijk mogelijk te maken 

én te houden is fysieke ruimte voor bewegen essentieel. 

Niet alleen ruimte in sporthallen en op sportparken, maar 

ook dicht bij huis in de directe woonomgeving.  

Trapveldjes, speelplaatsen, parken en pleinen zijn ook uit-

stekende plekken om te sporten en te bewegen. Het sportief 

inrichten van openbare ruimte is een optie, maar ook het 

gedeeltelijk openstellen van sportparken buiten verenigings-

uren biedt mogelijkheden om andere groepen bewoners 

gebruik te laten maken van de accommodatie. Om iedereen 

te kunnen laten deelnemen aan sport, is het belangrijk dat 

sport toegankelijk en betaalbaar is. Voor iedereen.  

Het is mede aan de gemeente Den Haag om daar passende 

maatregelen voor te treffen. 

De adviesraad stelt voor om:

•  de huidige bezettingsgraad van sportaccommodaties te  

verhogen door bijvoorbeeld sportcomplexen open te stellen 

voor medegebruik van buurtbewoners en anders georgani

seerde sporten. Houd daarbij ook rekening met wensen van 

ongeorganiseerde sporters. Bied de mogelijkheid om accom

modaties online te reserveren en te betalen om zodoende op 

een makkelijke wijze de toegankelijkheid te vergroten. 

•  in het kader van de ambitie van 100% sportdeelname te stre

ven naar een evenwichtige spreiding van accommodaties door 

de stad. Het blijkt dat in sommige gebieden meer vraag naar 

sportaccommodaties is, dan in andere delen. Doe onderzoek 

naar de haalbaarheid van het clusteren van sporten die over

eenkomstige eisen stellen aan de accommodatie. 

•  wachtlijsten voor zwemlessen terug te dringen door in samen

spraak met verenigingen en andere sportaanbieders het 

gebruik van Haags zwemwater optimaal te benutten.

•  verenigingen te stimuleren en (financieel) te steunen bij duurza

me aanpassingen bij de (ver)bouw van sportaccommodaties, 

zoals het toepassen van zonneenergie.  

•  plezier van sporten in de openbare ruimte te versterken door 

het zichtbaar maken van herkenbare looproutes en de aanleg 

van openbare beweegparken. Als stad aan zee pleit de advies

raad om breedtesport op het strand toegankelijker te maken 

door initiatieven hiertoe te faciliteren. 

•  voldoende sport en speelmogelijkheden in te passen in nieuwe 

planontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan de Binckhorst en 

Scheveningen Haven. Zie in Scheveningen toe op aansluiting 

van het sportstrand op de bouwplannen in de haven zodat 

jaarrond sportbeoefening op én aan het strand mogelijk is. 

Ondersteun de initiatieven om beachcity, inclusief beachsta

dion te realiseren op (semi) permanente basis. Stel hiervoor 

middelen beschikbaar. Zet in op het behoud van het huidige 

sportareaal in herinrichtingsgebieden, zoals de sport(medische) 

activiteiten op de voormalige locatie van de Haagse Academie 

Lichamelijke Opvoeding aan de Laan van Poort, de beachhal in 

Lindoduin en de turnhal aan de Groen van Pinksterlaan. 

•  de regelingen voor minima te handhaven die voorzien in bij

dragen om ook de Haagse bewoners met een kleine porte

monnee te kunnen laten sporten (o.a. Ooievaarspas).

•  verenigingen te ondersteunen in de meerjaren onderhouds

programma’s van hun sportaccommodaties door de financiële 

mogelijkheden hiervoor te vergroten. Dit stelt verenigingen in 

staat noodzakelijke investeringen in hun accommodatie te 

doen.

05
Bereikbaar en betaalbaar sporten
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John van den Berg (voorzitter)

Ouddirecteur Academie voor Sportstudies (HALO/

Sportmanagement), voormalig fysiotherapeut, oudbestuurslid 

Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag, ouddocent fysio

therapie

Mounia Abbadi

Oprichter van en personal trainer bij Sportdromen, docent 

Nederlands (NT2; geeft les aan asielzoekers en/of vluchtelingen)

Catharina Abels

Oudgemeenteraadslid in Den Haag voor de VVD met  

onder andere sport in haar portefeuille

Koen Baart

Oud gemeenteraadslid van Den Haag voor de PvdA met onder 

andere sport in zijn portefeuille, voormalig basketbalbestuurder

Ellen Bekkering

Rayondirecteur Rabo Regio Den Haag, bruggenbouwer tussen 

sport en bedrijfsleven, penningmeester Belangenvereniging 

Scheveningse Haven

Marc Delissen

Advocaat Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs 

Mediation, oud tophockeyer en aanvoerder Nederlands elftal, 

bestuurslid NL Coach, voorzitter Commissie Tophockey HGC

Lilliane Mandema

Fysiotherapeut, oud topsportster sprint en 4x 400 meter  

estafette, organisator atletiekevenementen, lid begeleidingsteam 

Haagse atletiektalenten, kaderlid Haag Atletiek

Kees Mol

Studentendecaan en topsportcoördinator bij de Haagse 

Hogeschool, voormalig sportdocent, oud voetbalcoach  

van VUC, HBS, HVV en Graaf Willem IIVAC

Anja Overhoff

Voormalig directeur van Den Haag Marketing en van de theaters 

Diligentia en PePijn, oudgemeenteraadslid in Den Haag voor 

D66 met onder andere sport in haar portefeuille, oud voorzitter 

van de hockeyvereniging Craeyenhout, lid van de Raad van 

Aanbeveling en Advies van het Segbroekcollege/TopSportPlan

Han Potma

Hoofd bedrijfsvoering Segbroek College, algemeen  coördinator 

Segbroek TopSportPlan, bestuurslid/penningmeester Stichting 

Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport, bestuurslid voormalig 

Regio Steunpunt Talent en Topsport  

Hans Roskam

Directeur Stichting Welzijn Capelle a/d IJssel, ouddirecteur 

Stichting Mooi, voetbalscheidsrechter

Soraya Samuels

Haags beweegcoach. Sportintermediair voor Hagenaars met 

een beperking. Eerste leidinggevende consulent bij de stichting 

Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV)  

in Den Haag

 

Carola Uilenhoed

Reumatologieassistente. oudtopjudoka, medaillewinnares 

op Europese & Wereldkampioenschappen judo, deelneemster 

Olympische Spelen 2008

Pjer Wijsman

Business Manager International School of The Hague, voorzitter 

commissie Loosduinen, oud voorzitter Haagse zwemvereniging 

ZIAN 

Anneke van Zanen

Algemeen directeur Auditdienst Rijk, voorzitter Stichting Fonds 

Arbeidsaangelegenheden in de Sport, bestuurslid Stichting 

Werkgever Sportclubs Den Haag, voorzitter handbalvereniging 

Hellas

Jafar Zareei

Hoofdtrainer Taekwondo Koryo Den Haag, voorzitter technische 

commissie Taekwondo Bond Nederland (TBN), Internationaal 

trainer (1e klasse) en jurylid World Taekwondo Federation (WTF), 

voormalig bondscoach TBN en voormalig voorzitter technische 

commissie European Taekwondo Union (ETU)

Wendy van der Meijs (secretaris)

Voormalig beleidsadviseur topsport Gemeente Den Haag,  

lid Haagse roeivereniging De Laak, (voormalig) lid SV Verburch 

(turnen, tennis)

07
Samenstelling Adviesraad voor Sport

De sporter is anno 2017 veeleisend, kritisch en kwaliteits-

bewust. Hij/zij stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het 

sport- en bewegingsaanbod en verwacht een klantgerichte 

houding en maatwerk. De organisatie van de wereld van 

sport en bewegen verandert. Het aanbod van commerciële 

sportaanbieders groeit. Het verschil tussen grote bloeiende 

en kleine stagnerende sportverenigingen wordt groter.  

Er ontstaan nieuwe organisatievormen om sport- en bewe-

gingsactiviteiten te organiseren, die buiten het kader van 

de traditionele verenigingen en bonden vallen. Vanwege de 

maatschappelijke betekenis van sport blijft bemoeienis van 

de overheid relevant. Het is noodzakelijk om nieuwe vormen 

van sportorganisaties gelijkwaardig te benaderen. 

De adviesraad stelt voor om:

•  anders georganiseerde sporten te omarmen. Dit ter onder

steuning van de doelstelling 100% sportparticipatie.  

Nieuwe sporten (surfen, klimmen, skateboarden) vinden 

vaker plaats in nieuwe organisatievormen. Werk in dit kader 

samen met effectieve en flexibele sportorganisaties, die goed 

aansluiten op behoefte van huidige sporters. Denk hierbij aan 

publiekprivate samenwerkingsvormen met organisaties actief 

in urban sports, bootcamps, etc. om nieuwe doelgroepen te 

bereiken.

•  te sporten in een gezonde en veilige sportomgeving.  

Streef op gemeentelijke sportparken naar gezonde sportkan

tines en rookvrije sportterreinen. Creëer in overleg met vereni

gingen, bonden en partijen (o.a John Blankenstein Foundation) 

een veilige omgeving waarin sporters mogen verliezen en  

winnen, waar respect is voor elkaar en ruimte is voor diversiteit 

en (homo)emancipatie. Steeds vaker blijkt dat Haagse vereni

gingen elkaar niet (meer) kennen. Onbekend maakt onbemind. 

De gemeente doet er goed aan om sportverenigingen te facili

teren in sportontmoetingen en het maken van afspraken hoe je 

met elkaar in en buiten het veld wilt omgaan. Leg de afspraken 

vast in een zogenaamde Haagse Norm.

•  samenwerking tussen verenigingen en het sociaal domein te 

bevorderen om ledengroei uit nieuwe doelgroepen te realise

ren. Beloon het ondernemerschap bij sportverenigingen in hun 

rol als ontmoetingsplek. Immers naast sportparticipatie dragen 

die verenigingen bij aan sociale binding. 

•  verenigingen die het (financieel/bestuurlijk) lastig hebben niet 

aan hun lot over te laten. Biedt maatwerk of stel met betrokken 

partijen (omliggende verenigingen, bonden) een toekomstvisie 

op voor de verenigings(sporten) in die wijk/buurt.  

Schep voorwaarden waardoor sportverenigingen goede 

omstandigheden kunnen creëren voor vrijwilligers (scholings

mogelijkheden; vrijwilligersbeleid, etc) 

•  eisen en voorwaarden voor subsidieondersteuning aan te pas

sen naar evenredigheid. Verenigingen worden onnodig belast 

met omvangrijke administratieve lasten. Ontzie verenigingen als 

het gaat om kleine subsidies c.q. bijdrageregelingen.

•  voor alle Haagse sportgerelateerde organisaties één gemeen

telijke loketfunctie te creëren  analoog aan de mogelijkheden 

van ictondersteuning  om hen snel, eenduidig en effectief te 

ondersteunen bij hulpvraagstukken. 

•  de mogelijkheden van commerciële sportaanbieders, zoals 

schaatscentrum De Uithof, te benutten. Trek gezamenlijk op  

als het gaat om sociaal maatschappelijke activiteiten.
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