
 

 

 

    

 
Aan:  de wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte 

De heer H. Bredemeijer 
Postbus 12 600 
2500 DJ Den Haag  

      
Datum: 14 juni 2022 
Betreft: zorgen om subsidieregeling c.q. aanbesteding in sportsector 
Kopie: Voorzitter en de leden van de commissie Samenleving 
 
 
 
Geachte heer Bredemeijer,  

 

Zoals bij u bekend vergadert de Adviesraad voor Sport periodiek. In onze laatste vergadering 

hebben wij stilgestaan bij de ontwikkelingen die gaande zijn rondom de subsidieregelingen in de 

Haagse sport. Dit naar aanleiding van het artikel in het AD ‘gesjoemel subsidie voor buurtsport’ 

op 14 mei jl. Dit artikel en de verschillende signalen die wij vanuit het veld ontvangen, zijn 

aanleiding om onze zorg hierover onder uw aandacht te brengen. 

 

Zover de Adviesraad voor Sport op de hoogte is, hebben gemeentelijke regelgeving aanleiding 

gegeven om per 1 januari 2022 een jaarlijkse subsidie te verstreken voor het aanstellen van een 

combinatiefunctionaris sport. De regeling ziet toe op 3 categorieën, waaronder sportverenigingen 

en -stichtingen die sport aanbieden (categorie B). De adviesraad voor sport is van mening dat 

een korte (jaarlijkse) subsidieregeling voor deze categorie zorgwekkend is voor de continuïteit, 

kwaliteit en vertrouwen bij de Haagse sport(verenigingen).  

 

De ruim 270 Haagse sportverenigingen- en stichtingen floreren op basis van vrijwilligers; 

zorgvuldig opgebouwde informele netwerken waarin vertrouwen en continuïteit cruciale dragers 

zijn. De kortlopende subsidieregeling zorgt ervoor dat combinatiefunctionarissen tijdelijk bij 

Haagse clubs (kunnen) worden aangesteld. Dit werkt enerzijds een hoog verloop van 

combinatiefunctionarissen in de hand - zij gaan elders op zoek naar meerjarige arbeidszekerheid 

- en anderzijds biedt deze aanpak sportverenigingen geen vertrouwen en perspectief om te 

werken met professionele sportfunctionarissen die op korte termijn hun taak (moeten) overdragen 

als gevolg van de kortlopende aanstellingen.  

 

In onze optiek, stelt de huidige subsidieregeling niet de kwaliteit van sport voorop. De regeling 

doet afbreuk aan de kern waar het bij sportverenigingen juist om draait: vertrouwen en informele 

netwerken. De regeling lijkt nu een bureaucratisch keurslijf en gaat in onze optiek daarmee óók 

voorbij aan de kwaliteiten van sportorganisaties die al jaren goede sportondersteuning (lees 

sportfunctionarissen) bieden. 

 

De Adviesraad voor Sport zou graag zien dat de gemeente op zeer korte termijn opnieuw kijkt 

naar de wijze waarop de brede rijksregeling combinatiefunctionarissen in Den Haag wordt 

uitgevoerd. In andere gemeente worden andere werkwijzen toegepast. Het komt de Haagse 

sportverenigingen, maar ook de tientallen sportfunctionarissen die in onze stad zijn aangesteld, 

ten goede als een meerjarige perspectief kan worden geboden. Juist omdat sportverenigingen 

gebaat zijn bij kwaliteit en continuïteit in de ondersteuning van het Haagse sportaanbod.  
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Wij gaan graag in gesprek om eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar te 

verkennen en te bespreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad voor Sport, 

 

 

Wendy van der Meijs     John van den Berg 

secretaris      voorzitter 


