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Bijles bij de studiebieb via stichting leergeld.
Heeft je kind bijles nodig, maar kun je het zelf niet betalen? Komend
schooljaar biedt Leergeld samen met de gemeente Haarlemmermeer 52 extra
kinderen uit groep 6, 7 en 8 gratis bijles aan bij Studiebieb.
E-mail je naam en telefoonnummer naar info@meerleergeld.nl en vermeld
daarbij ‘Coronabijles’. Dan nemen wij contact met je op en kijken we of je in
aanmerking komt.
Heb je geen geld voor een fiets, sport, verjaardag, zwem-, dans- of muziekles voor jouw kind? Ook
dan helpt Leergeld! Kijk op meerleergeld.nl/aanvragen of je in aanmerking komt voor hulp.

Stop de bezuinigingen op de sport
Het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer heeft op vrijdag 4 juni een raadsvoorstel
naar de gemeenteraad gestuurd met daarin een bezuinigingspakket van 6 miljoen euro op het
domein van jeugd, sport en welzijn. Deze bezuinigingen hebben fatale gevolgen voor de
gezondheid van de inwoners van Haarlemmermeer. En dat juist in een tijd waarin het belang van
een gezonde leefstijl veel aandacht heeft.
Lang voor corona was er al een pandemie, die van de ‘lichamelijke inactiviteit’, zo stelt
neurowetenschapper Erik Scherder. Lichaamsbeweging is onontbeerlijk! Het maakt ons vitaler en
weerbaarder én het brengt ons in contact met anderen. De gemeente Haarlemmermeer
investeerde jarenlang in sport, bewegen en een gezonde leefstijl. In de sport- en beweegvisie
2019-2029 “Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond” heeft de gemeente de
ambities vastgesteld voor het verbeteren van de gezondheid, preventie en meedoen voor alle
inwoners. Juist de investeringen in de sportinfrastructuur en het stimuleren van sport en bewegen
hebben een enorm positief effect gehad op de inwoners van Haarlemmermeer. Haarlemmermeer
staat op positie 10 van de beste sportgemeenten in Nederland.
In een tijd dat iedereen het belang van sport en bewegen inziet, wil de gemeente Haarlemmermeer
bezuinigen op bewegen op en rond de school en sportbuurtwerk. Door het bezuinigingsvoorstel
van wethouder Sidali komt er 2 miljoen euro minder beschikbaar voor sport en bewegen.
Het college wil bezuinigingen op breedtesport, inzet en ondersteuning Team Sportservice en
overige sportactiviteiten. Dat betekent dat ook jouw onderwijsinstelling direct geraakt wordt.
•
•
•
•
•
•

Sportondersteuning op en rond de school eindigt
Betaalbaar sporten in de wijk verdwijnt
Contributies bij verenigingen stijgen
Ondersteuning Aangepast Sporten eindigt
Talentontwikkeling en topsportklimaat verdwijnt
Team Sportservice Haarlemmermeer noodgedwongen stopt

Wij komen daarom in actie. Met deze bezuinigingen veegt de gemeente Haarlemmermeer
sport van de mat en dat willen we niet laten gebeuren!
Hoe kun je dit voorkomen?
• Teken de petitie: Stop de bezuinigingen op Sport in Haarlemmermeer.
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Tutoring at the study library through the Leergeld foundation.
Does your child need tutoring, but you can't afford it yourself? In the coming school year, Leergeld,
together with the municipality of Haarlemmermeer, will offer 52 extra children from groups 6, 7 and
8 free tutoring at Studiebieb.
E-mail your name and telephone number to info@meerleergeld.nl.nl and mention 'Coronabijles'.
We will then contact you to see if you qualify.
Don't have money for a bicycle, sport, birthday, swimming, dance or music lesson for your child?
Learning money also helps! Check meerleergeld.nl/aanvragen to see if you are eligible for help.

Stop the cuts to the sport
On Friday 4 June, the Municipal Executive of the Municipality of Haarlemmermeer sent a council
proposal to the city council containing a cutback package of 6 million euros in the field of youth,
sports and welfare. These cutbacks have fatal consequences for the health of the inhabitants of
Haarlemmermeer. And this especially at a time when the importance of a healthy lifestyle is
receiving a lot of attention.
Long before corona, there was already a pandemic, that of 'physical inactivity', says neuroscientist
Erik Scherder. Physical activity is essential! It makes us more vital and resilient and it brings us into
contact with others. The municipality of Haarlemmermeer has invested for years in sports, exercise
and a healthy lifestyle. In the sports and exercise vision 2019-2029 "Haarlemmermeer with sport
and exercise positively healthy", the municipality has set the ambitions for improving health,
prevention and participation for all residents. It is precisely the investments in sports infrastructure
and the promotion of sports and exercise that have had an enormously positive effect on the
inhabitants of Haarlemmermeer. Haarlemmermeer is in position 10 of the best sports municipalities
in the Netherlands.
At a time when everyone understands the importance of sport and exercise, the municipality of
Haarlemmermeer wants to cut back on exercise in and around the school and sports community
work. Alderman Sidali's austerity proposal means that 2 million euros less will be available for
sports and exercise.
The college wants cutbacks on recreational sports, commitment and support of Team Sports
Service and other sports activities. This means that your educational institution will also be directly
affected.
• Sports support at and around the school ends
• Affordable sports in the neighborhood will disappear
• Contributions to associations increase
• Custom Sports support ends
• Talent development and top sports climate disappear
• Team Sportservice Haarlemmermeer is forced to stop
We therefore take action. With these cuts, the municipality of Haarlemmermeer is wiping sports off
the mat and we don't want that to happen!
How can you prevent this?
• Sign the petition: Stop de bezuinigingen op Sport in Haarlemmermeer.

