
070 - 368 60 46 | www.swsdh.nl

Combinatiefuncties
Buurtsportcoaches

Streetsport

Werkgever Sportclubs Den Haag

JAARVERSLAG 2018



INHOUD ::

COLOFON ::
Voorwoord  3
Interview  5
‘Trots WSDH te mogen opzetten en dat het zo is 
gegaan, dat ik niet word gemist’ 
Interview  7
‘Pareltjes op de pleintjes’
Interview  8
‘Bewegingsvrijheid in een stad vol verenigingen 
en playgrounds’
Interview  10
WSDH: motor van sportieve beweging in Den Haag
Interview  12
‘Er wachten WSDH vele mooie taken’

Factsheets overzicht 2008 - 2018 15
Financieel jaarverslag 2018 27

Dit is een uitgave van SWSDH. Dit jaarverslag is met 
de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit 
deze uitgave mag zonder toestemming gekopieerd of 
gereproduceerd worden.

Teksten:  Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag
 Frans Leermakers
Fotografie:	 Sebastiaan Nederhoed
Layout:	 Goedinvorm	|	grafische	producties



VAN DE VOORZITTER | VOORWOORD

Den	Haag	profileert	zich	als	de	stad	waarin	iedereen	een	leven	lang	kan	sporten	en	bewegen.	In	de	realisatie	
daarvan is WSDH een belangrijke speler. Met haar gedreven, enthousiaste en sportieve medewerkers is WSDH 
een belangrijke partner voor de gemeente Den Haag om de sportwereld voor alle Hagenaars bereikbaar te 
maken. WSDH maakt bewegen voor Hagenaars mogelijk en brengt de sport dicht naar de Hagenaars toe. Op 
school, op de playground, op de vereniging en in de wijk, overal zijn de medewerkers van WSDH te vinden. 
Zo creëren zij verbindingen met de partners in het sociale en veiligheidsdomein. 

De werknemers van WSDH zorgden afgelopen jaar 
weer voor kwaliteit in Haagse sportwereld. Door 
sport in de wijk aan te bieden op playgrounds en 
naschoolse activiteiten op scholen maakt jeugd 
kennis met sport en worden ze aangemoedigd 
hun talenten te ontdekken. Die talenten 
kunnen ze vervolgens verder ontwikkelen 
op de Haagse verenigingen, waar tientallen 
jeugdsportcoördinatoren werken aan de kwaliteit van 
het sportaanbod en het technisch kader. Zij maken 
het mogelijk dat de jeugd zich op sportief gebied 
in veilig sportklimaat kan ontplooien. Bij diezelfde 
verenigingen zorgen zij er ook voor dat er ook voor 
volwassenen sportaanbod op maat wordt ontwikkeld 
en aangeboden. Hiermee levert WSDH een bijdrage 
aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van 
alle Hagenaars.

Het afgelopen jaar was voor WSDH een kroonjaar. 
WSDH vierde in stilte haar tienjarig jubileum. Het 
jaar 2018 bracht veel, waaronder ook een aantal 
grote veranderingen. De gemeente Den Haag voerde 
een uitgebreide interne en externe evaluatie van 
de regeling combinatiefuncties/buurtsportcoaches 
uit. De uitkomsten waren positief met kansen 
voor verdere verbetering door aanpassingen in de 
regeling. Op die aanpassingen wordt de komende 
jaren vol ingezet. En dat was niet de enige 
grote verandering. Na 9 jaar kondigde Rex von 
Winckelmann zijn afscheid als directeur aan en in 
december	werd	Desi	Beans	officieel	als	zijn	opvolger	
benoemd. Inmiddels is hij al een aantal maanden in 

de organisatie aan het werk en pakt hij samen met 
de medewerkers de kansen en uitdagingen die er 
liggen met beide handen aan. 

Komend jaar zal WSDH zich verder ontwikkelen. 
Ontwikkeling gaat samen met verandering, en ook 
in 2019 zal er het nodige gaan gebeuren. WSDH 
werkt aan een vernieuwde missie en visie voor 
de toekomst. Uiteraard staat sport en bewegen 
daarin centraal, maar er is ook ruimte voor 
de neveneffecten die sport als middel teweeg 
kan brengen. Ook in het bestuur zal het nodige 
veranderen. Één van die veranderingen is dat ik na 5 
jaar afscheid zal nemen van WSDH als bestuurslid. 

Ik kijk terug op een mooie periode, waarin vanuit 
een stevig fundament een dynamische organisatie is 
ontstaan die de sport in Den Haag steeds weer een 
stimulans weet te geven. Ik ga er vanuit dat WSDH 
ook het komend jaar weer stappen maakt en de 
sport nog meer zal stimuleren. Voor Den Haag zal dat 
een positieve impact hebben. 
Want sport maakt Den Haag sterker. 

Anneke van Zanen - Nieberg
voorzitter Stichting WSDH
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Bouwen van het begin
Rex von Winckelmann kijkt terug op een fantastische 
tijd, die in 2009 begon. ‘Bouwen vanaf het begin, in 
min of meer vrije kaders. De gemeente Den Haag liet 
ons behoorlijk vrij, al was er natuurlijk wel een Plan van 
Aanpak. Wij moesten wel zorgen voor resultaten, dat wij 
de subsidie besteedden waarvoor het was bedoeld. Dus: 
geen reserves opbouwen. Weliswaar werd er wel een 
kleine reserve aangelegd, maar negentig procent ging 
rechtstreeks naar loonkosten’.

‘Sportclub als partner’
‘In mijn vorige baan (beleidsadviseur sportbeleid, red.) 
had ik al een plan bedacht, ‘Sportclub als partner’. 
Een plan dat al in de richting ging van het idee van de 
combinatiefunctionaris. Vanaf 2008 is daaraan structureel 
gewerkt door het Ministerie van VWS en de gemeenten. 
Als beleidsmedewerker had ik de ‘sportclubs’ in mijn 
portefeuille. Toen zich de kans voordeed dit op zelfstandige 
basis te doen en werd gezocht naar een directeur 
heb ik mijzelf daarvoor opgeworpen.’ >>

INTERVIEW MET REX VON WINCKELMANN

‘Trots WSDH te mogen opzetten en dat 
het zo is gegaan, dat ik niet word gemist’

‘Het is wennen, gepensioneerd zijn. Ook ontwennen, steeds maar bezig te zijn om allerlei zaken te regelen. 
Dat hoeft ineens niet meer.’ Even terug in de Sportcampus Zuiderpark, weliswaar niet in zijn kantoor maar 
in de restauratie, laat hij weten, ‘toch weer ‘thuis’ op het werk te zijn’. Het is ook niet vreemd, Rex von 
Winckelmann	(67)	nam	vlak	voor	de	jaarwisseling	officieel	afscheid	van	WSDH,	waarvoor	hij	de	basis	legde	
en waarvan hij de organisatie optuigde tot wat zij nu is. Zijn creatie als het ware dus.
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Eigen organisatie
Zo ontstond het plan voor een organisatie, die de 
administratie rond de combinatiefunctionaris en de 
daarbij behorende ondersteunende en begeleidende rol 
op zich zou nemen. Een echte werkgeversorganisatie, 
die de combinatiefunctionarissen zou stationeren bij 
sportverenigingen. Rex von Winckelmann: ‘Het was 
letterlijk bouwen vanaf het begin. Eerst was WSDH nog 
gevestigd in een gemeentelijk pand aan de Thorbeckelaan. 
Dat was om praktische redenen niet handig. WSDH werd 
daardoor toch als een gemeentelijke afdeling gezien. 
Daarom werd gezocht naar een eigen 
onderkomen. Dat onderkomen kwam 
er (Laan van Meerdervoort, 
hoek Abrikozenstraat), waar echt kon worden gewerkt en 
vorm kon worden gegeven aan een eigen organisatie.’

Sportcampus Zuiderpark
Na de flinke groei kwam medio 2017 de verhuizing naar 
Sportcampus Zuiderpark. ‘De ideale plek waar overheid, 
sport en onderwijs, sport en topsport bij elkaar zitten’, 
aldus Rex von Winckelmann. ‘Toch was het aanvankelijk 
een kwestie van aan elkaar wennen. En wij moesten 
ons daar wel zichtbaar maken. Sten Verleg van het 
bedrijfsbureau is daarin onze vooruitgeschoven post. Maar 
na anderhalf jaar Sportcampus zijn wij gewend bij elkaar 
langs te lopen. Geleidelijk gebeurde dit vaker en vaker.’

Hoe heeft SWSDH zich ontwikkeld in jouw tijd?
‘Onze opdracht was aanvankelijk het opzetten van 
een soort uitzendbureau met professionals die clubs 
gingen versterken. De eerste maanden leken wij net 
een administratiekantoor. Toen de organisatie en de 
administratieve zaken eenmaal op orde waren zijn wij 
gaan kijken hoe het ging bij de clubs. Dat bleek niet altijd 
mee te vallen. Moreel was het goed, maar de resultaten 
vielen tegen. Wij merkten wel, dat de clubs concreter 
moesten worden geholpen. De clubs beschouwden onze 
professionals als een soort supervrijwilliger. Maar de inzet 
moest maatschappelijke resultaten opleveren. Daarom zijn 
wij vervolgens meer gaan aansturen.’
‘Belangrijk voor de betekenis van WSDH was dat wij 
streetsport gingen organiseren. Hielden wij ons tot dan 
vooral bezig met personeelsmanagement, nu kwamen 
er activiteiten bij op het gebied van sportstimulering 
op straat. Mooie uitdaging, ongeorganiseerde sport 
georganiseerd aanbieden. De doorstroom van deelnemers 
aan streetsportactiviteiten naar georganiseerde clubs moet 
je relatief zien. Zeker kwantitatief. Alleen de echt talentrijke 
deelnemers stromen door naar clubs, het merendeel 
van de deelnemers niet. Belangrijk van streetsport is: 
ongeorganiseerd maar structureel sporten, bewegen.’

Waarop ben jij trots?
‘Zowel de combinatiefuncties als streetsport hebben 
wij in Den Haag kunnen maken tot een echte branche. 
Jeugdsportcoördinatoren zijn niet meer weg te denken 
en Streetsportmedewerker is een echte baan geworden. 
Daar mogen wij trots op zijn, ik vind het een eer daaraan 
te hebben mogen meewerken. Zoals ik het ook een eer 
vind WSDH te hebben mogen opzetten, mensen hebben 

mogen opleiden en op de goede plekken te brengen. En 
dat is organisatorisch zo gegaan, dat ik nu niet echt wordt 
gemist.’
‘Ik ben vooral trots op míjn mensen. Dat voelt nog steeds 
zo. Zij werken op zo’n manier, dat wij allen en alle partijen 
er beter van werden. Zij doen echt iets voor de stad Den 
Haag.

Welke ontwikkelingen zie jij in de sport? Welke kansen 
voor WSDH?
‘Ik denk terug aan mijn tijd toen ik op de HALO zat, in de 
jaren zeventig. Toen moesten wij een visie geven over de 
vraag of er in 2000 nog wel vrijwilligers in de sport zouden 
zijn. De algemene visie toen was dat zij zouden verdwijnen 
en plaats zouden maken voor professionals. Nou, wij leven 
nu bijna in 2020 en ik zie nog steeds dat clubs worden 
geleid door vrijwilligers, enthousiaste vrijwilligers. Altijd te 
weinig, dat is niet veranderd. Toch zie je bij sommige clubs 
groepen jonge ouders zich melden met de vraag: wat kan 
ik doen voor de club? Sportbonden zie ik de clubs steeds 
minder faciliteren, maar aan de clubs daarentegen steeds 
meer vragen. Daar zet ik wel vraagtekens bij. Overheden 
zien sportclubs als organisaties die kunnen helpen 
maatschappelijke problemen op te lossen. Clubs vragen 
zich op hun beurt weer af: kunnen wij hierin wel meegaan? 
Nou, daar zie ik kansen voor WSDH, kansen om sportclubs 
te helpen bij het ontwikkelen van hun maatschappelijke 
bestaansrecht.’

Nieuwe koers
 ‘De wereld staat niet stil en de ontwikkeling van WSDH 
natuurlijk ook niet. In Den Haag worden forse klussen 
geklaard waar het gaat om de gemeentelijke organisatie 
van sport. Dat speelt ook een grote rol in de ontwikkeling 
van WSDH, die Desi Beans heeft aangetrokken om de 
veranderingen vorm te geven. Ik vind het mooi om te 
zien dat WSDH een nieuwe koers gaat varen en daardoor 
mee kan in de nieuwe wereld van sportstimulering en 
clubversterking.

INTERVIEW

Hassan
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‘Deze jonge 
streetsportleiders zijn 
een verrijking voor de 
organisatie’
Hassan Amhayi is gepokt 

en gemazeld als begeleider 
door alle functies die hij in 

het verleden heeft vervuld. 
Als begeleider van stagiaires en 

medewerkers, zoals Mounaim Aijou en 
Sylvana den Boer, voelt hij zich als een vis in het water. 
‘Een verrijking’ noemt hij deze streetsportleiders. ‘Het 
mooie aan zowel Mounaim als Sylvana is, dat zij zelf 
veel initiatieven ondernemen. Zij tonen een enorme 
betrokkenheid, zijn op en top gemotiveerd. Ze doen in 
feite meer dan in hun functieomschrijving staat. Dat houd 
ik natuurlijk niet tegen. Ik wil dan hun mentor zijn en hen 
het gevoel geven dat ik er voor hen ben als het nodig is.’ 

‘Een bijzonder compliment’
Mounaim kwam op bijzondere wijze binnen bij WSDH. 
Hij herinnert zich het moment uit 2014 nog als de dag 
van gisteren. De kleine, kwikzilverachtige scholarshipper 
verrichtte met collega Özcan Kurnaz werkzaamheden 
op het Vermeerpark, toen hij samen met Kurnaz moest 
ingrijpen bij een opstootje. ‘Toevallig was Robbert Houdijk 
(consulent streetsport, red.) daarvan getuige, kennelijk 
onder de indruk van ons optreden. Hij bood mij vrijwel 
direct de mogelijkheid om stage te gaan lopen bij WSDH en 
streetsportleider te worden. Een bijzonder compliment’, 
aldus Mounaim.

‘Uitstekend naar mijn zin’
Voor Sylvana geldt dat zij door docenten op een 
voorbijkomende vacature van streetsportleider werd 
gewezen. Zij solliciteerde en werd aangenomen. Sinds 
november 2018 is zij bij WSDH via het stagemodel actief 
als sportleider. Dit, hoewel zij eigenlijk gymjuf wilde 
worden. ‘Zou je tot je 68e kunnen doen. Maar ik koos 
voor sportleider.’ De move van (school)bank naar baan 
was even wennen, maar stelt Sylvana beslist: ‘De praktijk 
beantwoordt aan mijn ideaal. Ik wilde een baan met veel 
variatie. Dat leek bij deze functie het geval te zijn en dat is 
het ook! Je kunt zo gaaf creatief bezig zijn. Ik kijk altijd naar 
nieuwe dingen, mogelijkheden om iets te creëren. Ik heb 
het uitstekend naar mijn zin met mijn baan als sportleider.’

Positief opvallen
‘Mounaim en Sylvana vallen beide in positieve zin op’ aldus 
Amhayi. ‘Neem Mounaim. Hij organiseert een 

sportevenement voor kinderen 
met en zonder beperking, ‘Streetsport op Wielen’. 
Rolstoelbasketbal en rolstoelhockey waarbij kinderen met 
een beperking tegen kinderen zonder beperking spelen. 
Uiteraard zitten die kinderen zonder beperking ook in 
rolstoelen. Dat is een geweldige gelegenheid voor die 
kinderen om zich in te leven in elkaars werelden.’ Amhayi 
gaat verder: ‘Voor Sylvana geldt dat zij weliswaar nog niet 
zo lang bij WSDH werkt, maar dat zij haar plek al heeft 
gevonden. Zij kan de meiden die zij onder haar hoede 
heeft bij streetsportactiviteiten goed op sleeptouw nemen. 
Die laagdrempelige lessen verzorgt zij uitstekend. En niet 
alleen voor kinderen, ook voor ouderen, hoewel zij nog zo 
jong (22) is.’

‘Ik heb ambities’
De twee streetsportleiders zijn nog jong, maar denken 
wel al aan de toekomst. Mounaim is heel blij met wat hij 
nu doet. ‘Ik heb een leuk vak, het geeft mij enorm veel 
voldoening. Ik zit in het laatste jaar van mijn scholarship. 
Ik wil ook nog wel verder studeren. Een HBO-opleiding 
in datgene waarmee ik nu bezig ben. Maar ik moet 
ook werken om mijn gezin met vrouw en zoontje (4) te 
onderhouden.’ 

Sylvana ziet mogelijkheden om bij WSDH door te groeien. 
‘Ik heb het uitstekend naar mijn zin met mijn baan 
als sportleider. Ik heb ook ambities, wil op den duur 
doorgroeien naar buurtsportcoach. Ik heb er per slot van 
rekening voor geleerd.’ Overigens, Sylvana wacht een 
operatie, omdat zij als zaalvoetbalster bij ZVV Den Haag 
haar kruisband scheurde. Een ingreep, die veelal een 
duurzame revalidatie vergt. Sylvana laat zich er niet door 
afschrikken en stelt optimistisch: ‘Alles komt goed. Ik ben 
vastbesloten daarna de draad weer op te pakken. Met mijn 
werk, en met voetballen’.

Lang niet iedereen is het gegeven al tijdens de studie verzekerd te zijn van een baan. Mounaim Ajiou en 
Sylvana den Boer zijn twee van de lucky few. Beide streetsportleiders kregen voordat zij klaar 

waren met hun opleiding Sport en Bewegen op ROC Mondriaan al een baan aangeboden bij 
de afdeling Streetsport van WSDH. Senior buurtsportcoach Hassan Amhayi had de eer 

beide jonkies bij hun werkzaamheden te begeleiden.

‘Pareltjes op de pleintjes’
INTERVIEW

Hassan

Mounaim
Sylvana
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INTERVIEW

Joost van den Berg (35) spreidt de armen en heft deze ten hemel. Daarmee symboliseert hij als het ware 
gelukzalig zijn eerste indruk van stedelijk gericht werken. Vijf jaar was hij jeugdsportcoördinator bij 
korfbalvereniging HKV Ons Eibernest. Na zoveel jaar ontstond bij hem de behoefte meer zijn vleugels uit te 
slaan. De nieuwe koers van WSDH kwam hem als geroepen. Het gaf hem de bewegingsvrijheid waar hij zo 
naar verlangde. Stephan Vink (32) zocht die bewegingsvrijheid in 2018 elders na jaren te hebben gewerkt 
als jeugdsportcoördinator bij HBS Craeyenhout. Maar toen WSDH het idee opvatte jeugdsportcoördinatoren 
stedelijk in te zetten in plaats van bij één club, keerde hij terug bij zijn oude werkgever. 

Joost en Stephan hebben beiden de taak om 
doorstroming van talent naar de verenigingen te 
realiseren. Dit doen zij door activiteiten aan te 
bieden op de playgrounds in Den Haag. ‘Playgrounds 
zijn er heel veel (35) in Den Haag. Zij hebben 
allemaal hun eigen sportleiders, aldus Stephan. 
‘Mijn doel is met het cricketaanbod doelgroepen 
te bereiken. Nou, die doelgroepen zijn er, zoals 
gezegd met onder meer Pakistani en Afghanen. De 
jeugd in de wijken vindt cricket ook leuk, zo ervaar 
ik.’ Cricket is volgens Stephan ook geen exclusieve 
mannensport. ‘Nee, integendeel. Ik wil vrouwen en 
meisjes interesseren voor cricket. De bond is er ook 
blij mee, want de animo voor vrouwencricket was de 
laatste tijd wat afgenomen. Samen met de bond zorg 
ik voor nieuwe impulsen.’

Aanvankelijk had Joost enorme plannen op de 
playgrounds. Zijn ogen waren groter dan de maag 
geeft hij nu toe. ‘Toen ik begon met stedelijk gericht 
werken wilde ik mij op negen playgrounds focussen. 
Dat was te veel, nu zijn het er dus twee à drie.’ 
Het Laakveld, Bouwlust en Escamp Carré zijn de 
playgrounds waarop hij zijn focus voornamelijk op 
richt. ‘Daar ontdek ik hoe met name tennis meer kan 
worden versterkt in Den Haag.’

De sport versterken is een belangrijk doel van 
beide mannen. ‘Ik ben nu nog wel veel bezig met 
organiseren en sportleiders instrueren. Het doel 
dat zij het aanbod van mij overnemen.’ Om dat te 
bereiken is Stephan druk bezig om de streetsporters 
op dit vlak bij te scholen. Ook Joost werkt met 

Joost

‘Bewegingsvrijheid in een stad 
vol verenigingen en playgrounds’



streetsportleiders. Hij noemt het fantastisch. ‘Zij 
zijn de drijvende krachten achter de animatie van 
jongeren op de playgrounds. Zij zijn voor mij een 
openbaring, geweldige ‘aanpakkers’. Ik ben meer de 
man van het overzicht en het aanreiken van nieuwe 

spelvormen. Ik laat mij niet 
beperken door anderen. 

Als er drempels 
zijn, dan 

bedenk ik iets 
creatiefs, 
omdat 
bewegen 
volgens 
mij in 
principe 
overal 
kan.’

Dat de 
sport 

versterken 
niet 

eindigt op 
de playground 

zien we bij Vink. 
Bijscholingen worden 

namelijk ook aangeboden bij verenigingen. Daar 
leidt hij trainers en coaches op. Ook op andere 
terreinen werkt hij aan de ontwikkeling van cricket 
in de stad, onder andere door de inzet van de 
methodiek creatief denken. Zo werpt hij zich op als 
warm pleitbezorger voor de cricketevenementen 
bij zijn contacten met Den Haag Topsport en voert 
hij gesprekken met de HALO met als doel, dat 
cricket een onderdeel wordt in de opleiding voor 
gymdocenten. ‘En daarvoor hoef ik niet ver te 
reizen. Zowel Den Haag Topsport als de HALO zijn 
gevestigd in de Sportcampus Zuiderpark. Mooi toch?’

Uiteraard is men benieuwd naar de opbrengsten van 
deze nieuwe werkwijze. Joost geeft aan: ‘Het is nog 
te vroeg om te zeggen of de inspanningen al dan niet 
succesvol zijn. Ik ben eigenlijk pas net begonnen. 
Kleine succesjes zijn wel waarneembaar.’ Dat er 
animo is voor tennis blijkt wel uit zijn verhaal. ‘Op 
het Laakveld hoef ik niet te werven. 

Tennis is bij de kinderen die daar actief zijn, heel 
populair. Bij Escamp Carré, het complex van de 
voormalige korfbalvereniging Ready, waar vier 
tennisbanen zijn, zit volgens mij veel potentie, maar 
moet nog worden ontwikkeld. Ja, de verrichtingen 
van Kiki Bertens werken zeker bij die jonge meiden 
stimulerend. Jongens willen graag Rafael Nadal zijn. 
Nee, niet Roger Federer, althans bij die jonge groep 
jongens waarmee ik nu werk. Kennelijk is Federer 
het voorbeeld van een al iets oudere generatie, zeg 
maar’.

Voor cricket ligt het niet veel anders. ‘Ja, ik merk, 
dat kinderen cricket leuk vinden’ zegt Stephan. Deze 
sport is voor de meesten volstrekt onbekend, soms 
zelfs een soort nieuwe sport. Die kinderen vinden 
het leuk om met die bat te slaan, een wicket om te 
gooien en een vangbal vinden zij helemaal top. In 
mijn ogen is het een kwestie cricket op een prettige, 
dynamische manier aan te reiken. Het is met al die 
regeltjes best wel een ingewikkelde sport. Echter, de 
laatste jaren zijn de regels van cricket hier en daar 
veranderd, aangepast. Door verschillende vormen is 
cricket er leuker op geworden. Er is wel iets wat ik 
als een luxeprobleem zie. Dat is namelijk het grote 
sportaanbod voor kinderen. Daarom is het soms in 
figuurlijke	zin	een	beetje	knokken	om	de	
gunst van die kinderen’.
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Onder de scheidende directeur werd WSDH 
een organisatie die er staat. Zij kreeg 

voet aan de grond in de Haagse sport. 
Dat vindt ook het bedrijfsbureau 
van WSDH. Senior consulent Hans 
Honders stelt dat WSDH met 
medewerkers die actief zijn bij ruim 
50 sportclubs en meer dan 100 

scholen dat bewijs wel levert. En 
consulent Streetsport Robbert Houdijk 

meldt niet zonder trots: ‘Streetsport 
voegt daaraan een 

extra dimensie toe. 
Wij mogen gerust stellen, dat 
Streetsport overal waar 
zij actief is – en dat is 
praktisch in alle Haagse 
wijken - een begrip is’.

Profilering
‘Er is wel een maar,’ 
aldus Hans Honders. ‘Voor 
WSDH is het belangrijk om te 

werken aan de profilering. Onderzoek 
door twee studenten wees uit, dat de 
bekendheid er gewoonweg nauwelijks is. 
Daarom is marketing één van de thema’s voor 
de toekomst’. Consulent Chantal Zanoni vult aan: ‘Dit is één 
van de sterke punten, die bij de sollicitatiegesprekken over 
de aanstelling van de nieuwe directeur, bij Desi Beans naar 
voren kwam’. Haar collega-consulent Sten Verleg vervolgt: 
‘WSDH neemt zich voor profilering te concretiseren door 
meer aanwezig te zijn op diverse plaatsen, gastcolleges 
te geven bij ROC Mondriaan en de HALO, professionele 
begeleiding van stagiaires, meer samenwerking met de 
gemeente Den Haag bij sportbrede aanpak en betere 
profilering van diverse sporten zoals 
bijvoorbeeld 3-tegen-3-basketbal.’

Meer gericht op wijk
Desi Beans, de nieuwe 
directeur: ‘De gemeente 
Den Haag is bezig 
vorm te geven aan het 
Haags Sportakkoord. 
In dat kader denkt 

WSDH: motor van 
sportieve beweging 
in Den Haag
WSDH heeft een bijzonder jaar achter de rug. De grondlegger van de organisatie en 
directeur Rex von Winckelmann ging aan het einde van 2018 met welverdiend pensioen 
en nam op mooie wijze afscheid. Desi Beans volgde hem op.
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WSDH actief mee. De focus zal hierbij wat strakker 
zijn gericht op de werkzaamheden. Dit varieert van 
verenigingsondersteuning tot aanbod dat meer gericht 
is op de wijk, door het creëren van structureel aanbod 
voor een sport als bijvoorbeeld basketbal. De mensen, 
vooral de streetsportmedewerkers, die voor de uitvoering 
in de wijk zorgen krijgen daarin een belangrijkere rol. 
Maar ook bij jeugdsportcoördinatoren zal er het een en 
ander veranderen. WSDH brengt in kaart wat nodig is bij 
verenigingen, met de gemeente kijkt zij wat er mogelijk is. 

Het leggen van meer verbindingen 
met gezondheid, ouderen, 
bestrijding van overgewicht, 
welzijn en onderwijs is 
daarbij belangrijk. Dat is 
een uitdaging waarvoor 
WSDH staat. Die nieuwe 
werkwijze begint 
overigens pas echt in 
september 2019, bij de start 
van het nieuwe sportseizoen.’

Ondersteunende rol
Chantal Zanoni: ‘De veranderingen zullen vooral 
voor de medewerkers, die toch met veel grotere 
verantwoordelijkheden moeten omgaan, wennen zijn. 
WSDH speelt daarbij een belangrijke ondersteunende rol. 
De medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid bij 
de stappen die zij moeten maken. Het is een kwestie van 
wennen en daarom hebben zij in de eerste plaats behoefte 
aan het maken van tussenstapjes.’

Sportkwartier Zuiderpark
Desi Beans: ‘Met alle veranderingen komt het project 
van sportwethouder Richard de Mos om van de directe 
omgeving van Sportcampus Zuiderpark de sportiefste 
wijk van Den Haag te maken (Het Haags Sportkwartier) 
uitstekend van pas. De wijken rond de Sportcampus – zo is 
gebleken – komen namelijk op dit moment niet zomaar in 
beweging. Zij moeten als het ware worden bewogen om te 
gaan bewegen.

Meer 
doelgroepen 
bereiken
Welke kansen ziet WSDH in deze 
nieuwe aanpak? Desi Beans: ‘Meer 
doelgroepen bereiken, mensen uit niet 
westerse culturen meer aan het bewegen zien 
te krijgen, maar ook inactieven, jongvolwassenen en 
ouderen. Inderdaad, de wijkgerichte aanpak impliceert 
ook contact met mensen die zich niet willen verbinden aan 
de rechten en verplichtingen die bij sportclubs binnen de 
georganiseerde sport nu eenmaal gelden. Daar zijn kansen 
voor de ongeorganiseerde sport, bewegen en sporten 
waar, wanneer en hoe vaak je maar wilt in de openbare 
ruimte waar het kan. Toch koestert WSDH altijd de illusie 
dat echte talenten onder de ongeorganiseerde sporters 
zich vroeg of laat aansluiten bij een sportclub. WSDH gaat 
het erom, dat mensen bewegen, sportief bewegen. Hans 
Honders: ‘Als ma gaat wandelen in het park en pa zich 
aansluit bij walking football is het ook goed. Een fenomeen 
zoals het ‘Buurthuis van de Toekomst’ maakt verbreding 
van het aanbod makkelijker mogelijk. Aspecten genoeg, 
waarop WSDH op kan inspringen’. En dat eigenlijk al jaren 
doet.
 
Bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau van WSDH bestaat uit:

Desi Beans (directeur)
Hans Honders (senior consulent)
Sten Verleg (consulent)
Chantal Zanoni (consulent)
Robbert Houdijk (consulent streetsport)
Marloes Meester (management assistent)
Monique Straatman (administratief medewerker)
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‘Er wachten WSDH 
vele mooie taken’
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In het streven van de Gemeente Den Haag om in 2030 te bereiken dat alle Hagenaars aan sport doen ziet 
Desi Beans een mooie uitdaging. De nieuwe, op 1 december 2018 aangetreden, directeur van WSDH, wil er 
met zijn organisatie aan bijdragen dat de 100-procentscore wordt gerealiseerd. ‘Een gezonde leefstijl vind 
ik belangrijk. En het is goed om in je leven ambities te hebben.’

Desi Beans, die studeerde aan het CIOS in Goes, 
voetbalde zelf in het verleden bij HOV in Rotterdam. 
Hij was al ruim twintig jaar actief in het sociale 
domein met welzijnsprojecten in Hollands Midden, 
toen hij in het najaar van 2018 de vacature van 
directeur van WSDH voorbij zag komen. Zijn 
voorganger Rex von Winckelmann zou met pensioen 
gaan. ‘Die functie lijkt mij op het lijf geschreven. 
Het was de kans in een grote stad als Den Haag het 
verschil te mogen maken’, aldus Desi Beans. ‘Ik vond 
het ook iets aparts. Uiteindelijk ben ik het geworden 
en ben ik in een maandje keurig ingewerkt door Rex. 
Trouwens, ik heb nog regelmatig contact met hem’.

Actief, professioneel, kwaliteit en ervaring zijn de 
eerste woorden die bij Beans opkomen als hem 
wordt gevraagd waar WSDH voor staat. ‘De eerste 
maanden dat ik hier werk is dit ook in de praktijk 
bevestigd. Genoemde aspecten zijn ook nodig om 
de doelstellingen van ons werk te bewerkstellingen. 
Alle Hagenaars stimuleren om te gaan sporten en 
bewegen. Inspringen waar behoefte is, kinderen 
kennis laten maken met sport. Dit doen we 
samen. Samen met de gemeente, die zorgt voor 
de hardware (accommodaties, ruimten, pleinen) 
en waarbij wij met onze consulenten, sportleiders, 
streetsportmedewerkers, voor de uitvoering zorgen, 
de software dus.’

‘Ik vind, dat WSDH haar werk goed doet, maar toch 
zijn wij bij velen nog onbekend. Wij moeten ons dus 
meer profileren, dat kan ons werk vergemakkelijken. 
Mensen moeten weten wat, hoe en waarom wij 
ons werk doen. De Golden Circle-gedachte dus. Wij 
werken niet alleen samen met de gemeente, maar 
ook met ongelooflijk veel andere partners. Dan denk 
ik aan partners als de Johan Cruyff Foundation, de 
Krajicek Foundation, de Bas van de Goor Foundation, 
en de welzijns- en veiligheidsorganisaties. Wij hebben 
elkaar nodig om alles wat wij willen te kunnen 
realiseren. Met zijn allen moeten wij ‘de ambitie 
voor 2030’ zien te realiseren. Kinderen moeten we zo 
vroeg mogelijk laten beginnen met sport en bewegen 
om een basis te leggen voor een leven lang sporten of 
bewegen.’

‘WSDH wil uitstralen de professionele organisatie 
te zijn op het gebied van sport en bewegen. 
Professionals die eraan bijdragen, dat mensen in Den 
Haag duurzaam sporten en duurzaam deelnemen 
aan bewegen. Zo kunnen we ook een bijdrage 
leveren aan een gezonde leefstijl. Wij willen een 
goede samenwerking met de partners die in de 
Sportcampus Zuiderpark zijn gevestigd, waar zich 
ook ons kantoor bevindt. In Sten Verleg hebben wij 
al iemand als vooruitgeschoven post, die één dag in 
de week bij Bureau Sport samenwerkt met docenten 
van de HALO en Sportkunde. Wij krijgen alle steun 
van onze medebewoners van de Sportcampus, er 
is goede onderlinge chemie, wij weten elkaar te 
vinden. Dat werkt heel goed. Op social media laten 
wij via journaals ook aan de buitenwereld zien wat 
wij doen in Den Haag. Onze medewerkers vertellen in 
die filmpjes over hun werk. Dit is één van de nieuwe 
manieren om ons te profileren.’

‘Voor mijzelf als pas aangetreden directeur geldt, 
dat ik er veel op uit moet gaan om alles en iedereen 
te leren kennen. In en buiten de Sportcampus. 
Netwerken vind ik belangrijk. En ik wil weten wat er 
overal speelt. Ik vind ook wel, dat niet per se alles af 
moet komen van het bureau hier. Dat mag ook van 
daarbuiten, als alles maar gebeurt wat moet worden 
gedaan’.

Behalve ‘2030’ wacht SWDH nog een belangrijke 
rol bij de uitvoering van de Haagse variant van het 
Nationaal Sportakkoord. Nog meer ruimte voor 
sport en bewegen, waarbij er een extra inzet wordt 
gepleegd om ouderen en inactieve groepen aan 
de gang te krijgen door sport en bewegen. ‘En 
die moeten wij opsporen via samenwerking met 
partners, met welzijnsorganisaties en met scholen. 
Heus, er is meer dan genoeg te doen, er wachten ons 
nog vele mooie taken’.
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Combinatiefuncties
Buurtsportcoaches

Streetsport

Werkgever Sportclubs Den Haag

OVERZICHT 2008 – 2018
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2015
secretaris Adviesraad voor Sport

t.b.v. de gemeente

2018
 47 jeugdsportcoördinatoren
 10 sportcoördinatoren
   6  buurtsportcoaches
 25  streetsportleiders

TIJDLIJN

DOELSTELLINGEN

Combinatiefuncties (2008)
1.  Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op 
 en rond de scholen.
2.  Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en 

cultuuraanbod en uitbreiding van het sport- en cultuuraanbod 
in de bestaande brede scholen.

3.  Versterken van sportverenigingen met het oog op 
 hun maatschappelijke functie.
 
Sportief Gezond (2010)
1.  Sportaanbod voor onvoldoende actieve volwassenen en senioren 

realiseren.
2. Sportaanbod voor Hagenaars met overgewicht realiseren.
3.  Versterken van sportverenigingen op de gebieden volwassenen- 

en seniorenbeleid.
 

Streetsport (2013)
1.  Verhoging van de (structurele) sportdeelname onder jeugd en 

jongeren in Den Haag, in het bijzonder op de playgrounds en 
gericht op de doelgroep meiden.

2.  Verhoging van de ouder- en buurtbetrokkenheid bij
 sportdeelname van jeugd en jongeren.
3. Verhoging van de deelname van jeugd en jongeren aan stedelijke
 evenementen.

2016

2015

2018

2012

2013

2014

2008
   9 jeugdsportcoördinatoren

2008
Impuls brede scholen, sport en cultuur

 • Combinatiefuncties

2010
Haags Actieplan Sport en Bewegen

 • Combinatiefuncties
 • Sportief gezond

2013
Coördinatie Sportief Gezond 

t.b.v. de gemeente

2008

2009

2010

2011

2013
 48 jeugdsportcoördinatoren
 12 sportcoördinatoren
   5 buurtsportcoaches
 13 streetsportleiders

2012
Programma Sport in de buurt

 • Combinatiefuncties
 • Sportief gezond
 • Buurtsportcoaches
 • Streetsport
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INTRODUCTIE

Analyse
Plan

Uitvoering
Evaluatie

Werkwijze  

Terugblik
September 2008 startte WSDH met de ontwikkeling van combinatiefuncties bij vijf sportclubs, als servicebureau 
om vrijwilligers te ontlasten. Het idee was om de personeelsadministratie uit handen te nemen en over de 
schouders van sportbestuurders mee te kijken of het allemaal goed ging. In het eerste seizoen werd al snel 
duidelijk dat er veel meer nodig is. Zowel de nieuwe functie ‘jeugdsportcoördinator’ als de verhouding tussen 
mensen bij sportclubs en de consulenten van WSDH moesten werkenderwijs worden uitgevonden. Meekijken was 
soms meesturen en soms juist niets doen. Met behulp van kennis van de verenigingswereld en door te (leren) 
luisteren naar sportclubs en de eigen medewerkers kan WSDH de verenigingen nu op hun eigen maat bedienen.

In 2013 startten de eerste sportcoördinatoren met Sportief gezond. Tevens in 2013 nam WSDH de afdeling 
Streetsport over van de gemeente, met de opdracht ervoor te zorgen dat streetsport blijvend waarde biedt in 
Den Haag. Daarmee kreeg WSDH in grote lijnen haar huidige vorm, hoewel met name de afdeling Streetsport 
sindsdien nog is gegroeid.

De werkzaamheden van (jeugd)sportcoördinatoren bij verenigingen enerzijds en buurtsportcoaches en 
streetsportleiders	op	de	playgrounds	anderzijds	verschillen	flink	van	elkaar.	WSDH	focust	op	de	overeenkomst,	
namelijk realiseren van waardevolle arbeidsrelaties gekoppeld aan sportstimulering. Op dat vlak weet WSDH het 
beste uit iedere situatie te halen, getuige ook de klinkende cijfers op de volgende pagina’s.

WSDH

Scholen

Combinatiefuncties
Jeugdsportcoördinator
Sportcoördinator

Streetsport
Streetsportleider
Buurtsportcoach

Extern
Adviesraad voor Sport

Coördinator Sportief Gezond

17



COMBINATIEFUNCTIES

Jeugdsport
coördinator

Sport
coördinator

Bestuur
vereniging

Bestuur
vereniging

Technisch kader
vereniging

Technisch kader
vereniging

Scholen

Volwassenen
en senioren

Ontwikkelen      Uitvoeren

Ontwikkelen      Uitvoeren

Adviseren

Adviseren

Begeleiden

Opleiden

Begeleiden

Opleiden

Trainers Begeleiden/
opleiden 

Hogere
kwaliteit
trainingen

Aantrekkelijk

Professionalisering 
     vereniging

Hogere 
kwaliteit 
trainingen

Enthousiaste 
leden

Reclame

Ledengroei

Meer teams

Homogene
teams

Trainers Jeugdleden
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JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN

Match

Vereniging

Jeugdsportcoördinator

School

Schoolsportcoördinator

Ontwikkelen & Uitvoeren

Overleg

Samenwerken

Ruim
10.000 

leerlingen
per jaar
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JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Medewerkers 9 23 33 35 45 48 49 49 48 49 47

 Verenigingen 9 24 37 39 53 53 54 56 58 57 53

 Jeugdleden x 3251 3040 4089 5508 6652 7446 7822 8935 10435 10642

 Jongens x x x x x x 4116 4328 5057 6058 6123

 Meisjes x x x x x x 3330 3494 3878 4377 4519

 Trainers x 287 338 263 593 731 924 911 1072 1142 1214 

 Waarvan gediplomeerd x 99 155 126 245 289 344 338 443 609 479 

 Stages x x x x x x 204 267 270 413 449 

X gegevens pas vanaf 2014 beschikbaar

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Verenigingen

Jeugdleden

Trainers
gediplomeerd
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SPORTCOÖRDINATOREN

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Fte 2,5 2,7 2,7 2,5 2,2 2,1

 Verenigingen 11 10 10 10 10 10

 Activiteiten 44 43 41 43 37 31

 Deelnemers 388 433 461 479 441 381

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fte

Verenigingen

Activiteiten

Deelnemers
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STREETSPORT

Toelichting:
Streetsport verbindt zichtbaar sport met maatschappelijke organisaties en scholen. Kernwoorden zijn kwaliteit, 
samenwerking, laagdrempelig, wijkgericht. Streetsport komt letterlijk naar je toe. De collega’s van Streetsport 
zijn zelf ‘streetwise’. Zij kennen de cultuur van de straat en zijn daarom in staat jongeren te binden. Met hun 
trainingsaanbod van verschillende sporten en door te werken aan ouderbetrokkenheid en wijkbetrokkenheid. 

Ook als het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend is om lid te worden van een sportvereniging, stimuleert 
Streetsport jeugd om deel te nemen aan een Krajicek sportclub. Streetsport brengt daarmee ook structuur aan 
tussen sport en de wijk.

Bij Streetsport is het rendement van sport als middel voorstelbaar groot. Dat uit zich in aantallen deelnemers, 
maar met name in sociaal veilige playgrounds en daarmee een betere leefomgeving.
 

Effect 
Streetsport 

Activiteiten
Deelnemers

        Buurt-
betrokkenheid

Samenwerking

Sociaal veilige playgrounds
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STREETSPORT

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Formatie 11,0 13,45 15,00 15,40 18,40 18,40

 Medewerkers 17 23 26 26 27 31

 Playgrounds 20 31 33 31 31 34

 Uren activiteiten per week 310,5 390,0 442,5 467,5 520,0 586,4

 Totaal deelnemers 86793 84919 81493 126791 146823 228064

 ROC Mondriaan L, S&B - Stagiares stagemodel -  45 45 38 49 64
 ROC Mondriaan L, S&B - Stagiaires niv 3/4 1  -   -  2 11 20

 Krajicek Foundation - Scholarships* 7* 7 7 10 13 20
 Krajicek Foundation - KF sportclubs 9* 6 6 5 9 9

 Cruyff Foundation - Opgeleide Cruyff Coaches 2 2 3 5 5 7
 Cruyff Foundation - Heroes off the Cruyff Court projecten -  1 2 4 5 6

* KF Scholarships & Sportclubs nog mogelijk op niet KF playgrounds 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Formatie

Medewerkers

Playgrounds

Uren activiteiten
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DEELNEMENDE SPORTVERENIGINGEN

Atletiek
AV Sparta
Haag Atletiek
 
Badminton
BC DKC
BC Dropshot *
 
Basketbal
HBV The Jumpers
ST4R *
 
Beachvolleybal
BVV Beachlife
 
Boksen
Haagse Directe
 
Buurtsport
BSV Teniersplantsoen
 
Cricket
HBS
 
Dans
CGV Die Haghe Dans *
Cultuurschakel
Stichting Aight
 
Gehandicaptensport
Haag88
Kameleon
 
Golfsurfen
Holland	Surfing	Association
 
Handbal
HV Hellas
RKSV Hercules
SOS/Kwieksport

Hockey
HC Wateringse Veld
hdm

Honkbal en softbal
Storks
 
Judo
Lu Gia Jen
Shin Hajimeru
Yawara
 
Korfbal
GKV
HKV Achilles
HKV/Ons Eibernest
 
Meisjesvoetbal
 
Rugby
Haagse Rugby Club
 
Skaten
Haagse Skate Unie
 
Taekwondo
Gyeon-rye
 
Tafeltennis
TTV Sett
 
Tennis
HKV/Ons Eibernest
KV Die Haghe
TV Breekpunt
 
Turnen
CGV Die Haghe *
GV Donar
GV Neptunus

Voetbal
GSC Esdo
HSV Duno
HVV Hercules
HVV Laakkwartier
sv Erasmus
sv Houtwijk *
SVH
VCS

Volleybal
Sovicos
vv Kalinko
 
Zwemmen
CWP
DES DSZ
Haagse Watervrienden
HZ Zian
Waterpolo Residentie
ZDHC

Verenigingen hebben met een * 
hebben de regeling in 2018 verlaten.
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DEELNEMENDE PLAYGROUNDS

Stadsdeel Centrum
Krajicek playground Vermeerpark
Krajicek playground Wijkpark Transvaal
Krajicek playground Deltaplantsoen
Cruyff Court Schilderswijk
Haagse Sporttuin Spicoveld
Krajicek playground Oranjeplein
Playground Joubertplantsoen
Playground Wijkpark Kortenbos
Playground Delftselaan
Playground Jennyplantsoen
Playground Helena van Doeverenplantsoen
 
Stadsdeel Laak
Krajicek playground Ketelveld/Cruyff Court Eljero Elia
Krajicek playground Laakveld/Cruyff Court Madurodam
Krajicek playground Lipa
Krajicek playground ’t Zandje

Stadsdeel Escamp
Krajicek playground Bouwlust
Krajicek playground Escampcarré
Cruyff Court ADO Den Haag Veld
Haagse Sporttuin Moerwijk
Playground Laan van Wateringse Veld
Playground Baambruggestraat
Playground de Gaarde
Playground Panamaplein
 

Stadsdeel Segbroek
Krajicek playground Hondius
Playground Newtonplein

Stadsdeel Haagse Hout
Krajicek playground Spaarwaterstraat
Playground Jan van Riebeekstraat / Hendrik Hamelstraat
 
Stadsdeel Scheveningen
Haagse Sporttuin Duindorp
Playground Dr. De Visserplein 
Krajicek playground Haringkade

Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg
Playground Vrouw Avenweg
Playground Weidevogellaan

Stadsdeel Loosduinen
Krajicek playground Bokkefortplein
Playground Maurice Ravelweg
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Desi Beans is eind 2018 aangetreden met grote ambities. Hij wil zich samen met zijn medewerkers actief 
inspannen om een bijdrage te leveren om de doelstelling ‘100% sport- of beweegdeelname in 2030’ te behalen. 
Intern wordt er hard aan gewerkt om alle voorwaarden voor de toekomst te creëren om dit doel te bereiken.
 
De eerste stappen heeft WSDH gezet. WSDH sluit daar alvast aan op de doelstelling ‘100% sport- of beweegdeelname 
in 2030’ met de onlangs ontwikkelde missie:
 
“WSDH is als organisatie dé sportprofessional in buurt, onderwijs en sport, 
die elke Hagenaar inspireert om te sporten en te bewegen”. 

Het is voor WSDH belangrijk om de missie ten uitvoer te brengen. Hierbij hanteert het de visie dat WSDH actief 
bijdraagt aan het vergroten van de duurzame sport- en beweegdeelname door haar professionaliteit, kwaliteit 
en ervaring integraal in te zetten. Zo ontstaat een gevarieerd aanbod van sport -en beweegactiviteiten en een 
sportinfrastructuur die alle Hagenaars de gelegenheid biedt om te sporten, bewegen en bijdraagt aan een gezonde 
leefstijl.
 
2019	staat	voor	WSDH	met	Beans	aan	het	roer	 in	het	kader	van	goede	profilering	en	naamsbekendheid	van	de	
organisatie. WSDH wil Den Haag laten zien wat zij allemaal in de stad doet. Dit gebeurt onder andere door de 
lancering van maandjournaals. Een ander speerpunt is dat medewerkers nog meer vraaggericht gaan werken richting 
sportaanbieders. Hierbij spelen sportbonden een belangrijke rol, zeker als het gaat om de doorontwikkeling van 
het sportaanbod en de ontwikkeling van nieuwe en urban sportvormen.
 
WSDH heeft zichzelf in 10 jaar ontwikkeld en staat er nu echt. We kunnen met recht zeggen dat WSDH dé sport 
professional voor buurt onderwijs en sport in Den Haag is. En daar zijn wij allen heel trots op.

TOEKOMST
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100% SPORTDEELNAME

Branding en 
naamsbekendheid 

laten zien en 
horen wat 
WSDH doet

Vraaggericht 
werken richting 

sportaanbieders en 
doorontwikkeling 

van het 
sportaanbod 
realiseren 

Missie en visie 
intern en extern 

uitdragen
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Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag
Sportcampus Zuiderpark
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