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Aan:  Gemeente Den Haag  
 wethouder Onderwijs, Sport, Buitenruimte 

  t.a.v. Hilbert Bredemeijer  
  
Datum:  Den Haag, 27 maart 2020     
Onderwerp:  Oproep steun aan sport als gevolg van corona-crisis 
 
 
Geachte heer Bredemeijer, beste Hilbert, 

 

Wij stellen het op prijs dat wij aanstaande maandag in gesprek gaan over de gevolgen van de crisis 

voor de Haagse sportsector. In het gesprek willen wij graag suggesties aanreiken voor mogelijke 

ondersteuningsmaatregelen. Wij stellen voor om aan de hand van de door ons voorgestelde 

suggesties, het gesprek met elkaar te voeren. 

 

Suggesties 

Veel in deze crisis is nog onzeker. Wij begrijpen dat er nog geen pasklare antwoorden zijn op de 

vragen, die clubs nu hebben en dat het nog te vroeg is om met nauwkeurig uitgewerkte 

maatregelen te komen. Met de onderstaande suggesties hopen wij te kunnen helpen ook de sport 

door deze moeilijke tijden te loodsen. Hieronder onze suggesties. 

 

1. Alle huurverplichtingen van: 

a) sportverenigingen voor gemeentelijke sportaccommodaties per direct vrij te stellen, 

totdat ze weer gebruikt mogen worden; 

b) sportaanbieders1 voor gemeentelijke sportaccommodaties per direct opschorten, 

totdat ze weer gebruikt mogen worden. 

 

2. Maatwerk bieden. De gemeente gaat om de tafel met die sportverenigingen waar de druk het 

hoogst is. Denk hierbij aan zwemverenigingen die enerzijds met huur worden geconfronteerd 

en anderzijds met het wegvallen van inkomsten uit zwemlessen. 

 

3. In lijn met de hulp aan Haagse ondernemers, bijvoorbeeld door middel van een moreel appel, 

proberen vrijstelling te realiseren voor sportaanbieders, die accommodaties huren van 

derden, zoals vastgoedpartijen en exploitatiestichtingen; 

 

4. Sportverenigingen en sportaanbieders (tijdelijk) uitstel van lokale belastingen en heffingen 

aanbieden; 

 

5. Ervoor zorgen dat ook sportaanbieders, inclusief verenigingen (die ook steeds vaker als 

werkgever optreden), aanspraak kunnen maken op de Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW); 

 

                                                 
1
  Sportaanbieders zijn onder andere sportscholen, boks- en vechtscholen, dansstudio’s, zwemscholen, naschoolse 

sportaanbieders, fitnesscentra, padel/tennisclubs 
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6. Ondersteuning te bieden hoe zzp’ers in de Haagse sport aanspraak kunnen maken op de 

noodvoorzieningen die landelijk zijn getroffen voor zelfstandige ondernemers; 

 

7. Waar mogelijk toegezegde subsidies voor sportevenementen, die geen doorgang kunnen 

vinden, toch uitbetalen, indien door de organisatie al kosten zijn gemaakt; 

 

8. Op nationaal niveau aansturen op brede interpretatie van het door NOC*NSF bepleite 

noodfonds voor de sport, zodat ook niet bij het NOC*NSF aangesloten sporten hier 

aanspraak op kunnen maken. Deze sporten, waaronder urban sports, worden relatief veel in 

Den Haag beoefend; 

 

9. Bekijken of en hoe vrijgevallen middelen uit gemeentelijke sportprogramma’s, die (voorlopig) 

vervallen, kunnen worden ingezet om de bestaande Haagse sportinfrastructuur te 

ondersteunen.  

 

10. Stel scenario’s op voor de fase na de crisis, om de Haagse sportinfrastructuur voor te bereiden 

hoe deze gefaseerd weer in gebruik kan worden genomen. 

 

Wij benadrukken dat openheid en communicatie met de sportverenigingen en andere 

sportaanbieders essentieel is in deze onzekere tijd. Start per direct de communicatie op om alle 

Haagse sportverenigingen en andere sportaanbieders actief te informeren over de landelijke en 

lokale maatregelen en hoe zij daar gebruik van kunnen maken. 

Open een loket waar alle sportaanbieders en verenigingen zich kunnen melden met vragen en 

waar maatwerk, advies en ondersteuning wordt geboden. Faciliteer vragen van verenigingen ook 

buiten de geijkte kantoortijden. Verenigingen stellen het op prijs als er openheid en eenduidigheid; 

ook zij begrijpen dat er niet direct een antwoord voorhanden is, maar wees open en geef aan 

wanneer zij wel een antwoord kunnen verwachten. Behandel en ondersteun alle verenigingen op 

dezelfde wijze. 

 

De infrastructuur van de Haagse sport is uniek en één die zich bovendien kenmerkt door de inzet 

van vele vrijwilligers en die van grote maatschappelijke waarde is. Het is om die reden dat wij het 

waarderen om hierover van gedachten te wisselen. Om zo samen er voor te zorgen dat ook de 

sport in Den Haag straks de draad weer op kan pakken. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad voor Sport, 

 
 
 
 

 
Wendy van der Meijs    John van den Berg  
secretaris     voorzitter 
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