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1 Aanleiding 

Het is het een lang gekoesterde wens vanuit het werkveld om de tarieven van de binnensport-
accommodaties te harmoniseren. Gebruikers ervaren grote verschillen tussen in de tarieven tussen 
de sporthallen. Omdat de meeste hallen vol zitten is er geen mogelijkheid voor gebruikers om te 
switchen naar een goedkoper alternatief. Dit wordt bevestigd in het rapport “Ruimte voor 
binnensport in Schagen” dat in 2018 in opdracht van de gemeente door het Mulier instituut is 
opgesteld. Zowel deze signalen uit het werkveld als de resultaten uit dit rapport zijn voor gemeente 
Schagen aanleiding om toe te werken naar het harmoniseren van de binnensporttarieven, waarbij 
transparantie voorop staat. 
Het uiteindelijke doel van de gemeente is levendige en levensvatbare binnensportaccommodaties. 
Dit betekent dat, gezien de demografische ontwikkelingen, beheerders gestimuleerd worden tot het 
ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende vormen van aanbod naar de behoefte van de inwoners 
van de gemeente Schagen. Het harmoniseren van de tarieven kan een instrument zijn om dit doel te 
bereiken.  
De gemeente geeft de sporthalbestuurders veel vrijheid bij het beheren van hun accommodaties. Bij 
het eventueel harmoniseren van de tarieven hecht de gemeente zeer sterk aan een groot draagvlak. 
De gemeente Schagen heeft daarom het verzoek gedaan aan Team Sportservice om de mening te 
inventariseren van sporthalbestuurders en beheerders over het harmoniseren van de tarieven in de 
gemeente Schagen. 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Doelstelling 

De gemeente heeft op dit moment in bijna alle gevallen geen directe invloed op het beheer van de 
accommodaties. Zowel direct door de exploitatiesubsidie als indirect via het sportstimuleringsbeleid 
heeft de gemeente wel een belang bij, en doelen opgesteld om, het gebruik te optimaliseren zowel 
voor de verenigingssporter als alle andere inwoners. De gemeente heeft aan Team Sportservice 
gevraagd om gesprekken te voeren met de sporthalbestuurders en -beheerders (hierna te noemen 
“de beheerders”) om de meningen in kaart te brengen en aanbevelingen te doen over de gewenste 
tarievenstructuur en de rol die de gemeente kan spelen om die tarievenstructuur te implementeren 
op basis van de inventarisatie van de meningen van de sporthalbestuurders en beheerders worden. 
Het gaat hierbij om het beheer & gebruik van de binnensportaccommodaties met uitzondering van 
het gebruik door scholen. Dit valt binnen de wettelijke verplichting van de gemeente Schagen en 
daarover zijn aparte afspraken gemaakt.  

2.2 Gespreksonderwerpen 

Op grond van deze doelstelling is een aantal gespreksonderwerpen opgesteld. Vertrekpunt is dat 
tarieven uiteindelijk geen doel zijn maar een middel om vraag en aanbod naar ruimte voor sport bij 
elkaar te brengen. Het gaat ook om het bestaansrecht van de accommodaties op de lange termijn.  
In Schagen staat vanwege de ervaren urgentie de harmonisering van tarieven hoog op de agenda van 
een groot aantal verenigingen, de Sport Advies Raad (SARS) en gemeente. Het is echter de vraag wat 
de beheerders hiervan vinden. Dit is daarom het belangrijkste gespreksonderwerp, maar wel binnen 
het kader van levendige en levensvatbare accommodaties. Tot slot wordt besproken wat mogelijke 
effecten kunnen zijn, welke ondersteuning gewenst is en wat men daarbij verwacht van de 
gemeente. De gespreksonderwerpen zijn hieronder samengevat: 

1. Verwachtingen, behoefte werkveld en urgentie 
2. Levendig: optimaal gebruik en tevredenheid over de bezetting (bezettingsgraad) 
3. Levensvatbaar: evenwicht tussen vraag en aanbod (bestaansrecht)  
4. Harmonisering 

a. Stand van zaken: Basisgegevens over tarieven 
b. Uitgangspunten: keuze voor grondslag om tarieven te bepalen 
c. Bereidheid tot harmonisering 
d. Belang van tarieven als sturingsinstrument, mogelijkheid om te differentiëren. 

5. Eventuele gewenste en ongewenste effecten van harmonisering 
6. Rol van de gemeente 

2.3 Selectie van de respondenten en gespreksopzet 

Er is gekozen om de gesprekken te voeren met de bestuurders en de beheerders van sporthallen, 
sportzalen en de gymzalen+. Het overzicht van de gesprekspartners is opgenomen als bijlage. Aan 
het begin en het eind van het proces is de Sportadviesraad Schagen (SARS) betrokken bij de opzet en 
de uitvoering van de inventarisatie.  
Vanwege de in 2.2 beschreven urgentie is eerst gesproken met Schagen Actief. In dat gesprek is 
besproken of zij bereid zijn de tarieven te harmoniseren van de hallen die zij in beheer hebben. Zo ja, 
wat is dan een reëel tarief en op welke gronden dat wordt tarief bepaald. Vervolgens zijn er open 
gesprekken gevoerd met de bestuurders en beheerders van de andere accommodaties. Deze 
gesprekken gingen niet alleen over de mate waarin zij harmonisering wenselijk of noodzakelijk 
vinden, maar ook over levendig- en levensvatbaarheid van de accommodatie op de lange termijn. 
Na afloop van de gesprekken is een verslag gestuurd aan alle gesprekspartners met het verzoek om 
te beoordelen of hun bedoeling goed is weergegeven. Na het verwerken van de feedback is het 
verslag definitief gemaakt. Alle gesprekspartners hebben toestemming gegeven om het verslag toe 
te voegen aan de eindrapportage die aan de gemeente wordt gepresenteerd. 
In een apart bijlagenboek zijn alle gespreksverslagen beschikbaar.  
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3 Bevindingen algemeen: Een vitale infrastructuur voor de binnensport in Schagen 

De inventarisatie onder de beheerders in de gemeente Schagen is gericht op de wenselijkheid en 
haalbaarheid van een harmonieuze tarievenstructuur. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat 
tarieven een middel zijn om te komen tot levendige en levensvatbare sportvoorzieningen. De eerste 
bevinding is dat er inderdaad sprake was van, in een enkel geval zeer grote, verschillen in de 
tarieven. Deze verschillen zijn ontstaan door soms in een zeer grijs verleden gemaakte keuzes en zijn 
versterkt door de vrijheid die sporthalbestuurders hebben bij het bepalen van de tarieven. Deze 
vrijheid past bij het beleid van de gemeente Schagen (en de voormalige fusiegemeenten) om het 
particulier initiatief en het zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap de ruimte te 
geven.  
Dankzij deze ruimte en de wijze waarop beheerders, bestuurders en gebruikers daar gebruik van 
maken, heeft Schagen een ongekend aantal binnensportaccommodaties. Vanuit landelijk perspectief 
lijkt dat onrealistisch. Om de achtergrond en de huidige situatie te kunnen begrijpen en realistische 
verwachtingen voor de toekomst te doen is het essentieel om je in de lokale situatie te verdiepen. 
Daarom is gekozen voor verdiepende gesprekken met de beheerders en de bestuurders van alle 
binnensportaccommodaties die zijn ingericht voor het beoefenen van georganiseerde sport. 
De bevindingen kunnen op basis van dit onderzoek worden samengevat in twee thema’s: 

1. Optimaal gebruik van de binnensportaccommodaties 
2. Lokale worteling is de kracht van de binnensport in Schagen 

Op basis van de bevindingen worden de volgende aanbevelingen gedaan 
1. Twee stappen naar een harmonieuze tarievenstructuur 
2. Een zorgvuldig proces en de rol van de gemeente 

Deze worden hieronder samengevat. 

3.1 Optimaal gebruik van de binnensportaccommodaties: levendig en levensvatbaar 

Uit de inventarisatie blijkt dat de beheerders erg betrokken zijn bij de lokale gemeenschap. Dit 
vertaalt zich in een dienstverlenende houding – hoe kunnen we bezoekers het best van dienst zijn – 
en een sterk gastheerschap. Ze willen dat alle bezoekers zich welkom en op hun gemak voelen. 
Kenmerkend voor de visie op optimaal gebruik is het verschil tussen enerzijds de groei doelstelling 
van Schagen Actief -gericht op een maximale bezetting- en de visie van de beheerders van de 
zelfstandige hallen die meer streven naar een optimale bezetting met evenwicht tussen bezetting en 
de organisatiekracht. Voor beheerders van de zelfstandige hallen is beschikbare ruimte geen 
aanleiding om nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat kost in hun ogen vaak meer dan het oplevert. 
Temeer daar er vaak sprake is van verzadiging van de vraag, iedereen die wil sporten in de omgeving 
is actief. Het vergt enorme inspanningen om een nieuwe groep te formeren.  

Wat wel een aandachtspunt is, is dat wij niet de kennis en deskundigheid hebben om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen en als we dat wel doen, dan komen er soms niet voldoende deelnemers. 
Samenwerking met andere organisaties, zoals de KBO is daarbij essentieel.  

 
Wat betreft demografische ontwikkelingen zijn alle beheerders zich bewust van de vergrijzing en de 
ontgroening. Op sommige plekken zal deze naar verwachting sterker zijn of juist iets minder 
(bijvoorbeeld als er sprake is van veel nieuwbouw). Indien de mogelijkheden van de accommodaties 
voor vernieuwend aanbod benut kunnen worden dan kunnen zij alleen samen met anderen – 
verenigingen of intermediaire organisaties- daarop inspelen. 
Alle beheerders benadrukken de noodzaak van samenwerking met maatschappelijke organisaties om 
de bezetting substantieel te verbeteren door het ontwikkelen van nieuw aanbod voor nieuwe 
groepen. 
 

3.2 Lokale worteling is de kracht van de binnensport in Schagen 

Het onderzoek richt zich op de binnensportaccommodaties die zijn ingericht voor verenigingssport. 
Een viertal sporthallen en de gymzalen-+ zijn in beheer van zelfstandige stichtingen (hierna te 
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noemen “de zelfstandige hallen”). De overige accommodaties (drie sporthallen, een sportzaal en een 
gymzaal+) worden sinds 1 januari 2019 in opdracht van de gemeente beheerd door Schagen Actief.  
Het gemeenschappelijke kenmerk van de zelfstandige hallen is dat zij sterk geworteld zijn in de lokale 
samenleving. Dit betreft zowel het beheer als de financiering. Er zijn tal van mooie voorbeelden 
genoemd waarin de lokale gemeenschap bijdraagt aan een levensvatbare toekomst.  

De accommodatie is geworteld in de gemeenschap. Het is ook deels opgebouwd en gefinancierd door de 

gemeenschap. Er zitten hier ontzettend veel mensen met een sporthart. We willen nu investeren in renovatie 

en vergroening van het complex. Op deze manier kunnen we geld besparen en voor het budget dat we 

overhouden willen we een verdeelsleutel maken voor de verenigingen, zodat zij daar ook aan mee profiteren. 

 
De exploitatie van deze hallen is in eerste instantie gebaseerd op de bijdrage van gebruikers. Voor 
extra investeringen komt regelmatig geld vrij uit de gemeenschap. Ook de gemeente steunt hen bij 
de exploitatie met een financiële bijdrage en dat wordt door de beheerders zeer gewaardeerd. Over 
het algemeen is er sprake van een goede relatie met de gemeente. 

Wij vinden de lokale verankering belangrijker dan gelijkheid in de regio. Wij willen zelf bepalen wat onze 

tarieven zijn. Wij willen ons tarief niet teveel omhoog gooien als wij dit niet kunnen uitleggen. De gemeente 

heeft een bijdrage geleverd in onze nieuwe kantine, maar ook wij hebben daar een grote rol gespeeld met onze 

vrijwilligers en verschillende acties. Daarom is het ook onze sporthal. 

 
De verschillen tussen de zelfstandige accommodaties en Schagen Actief leidt tot een verschillende 
uitgangssituatie en een verschillende visie op het nut en de noodzaak van harmoniseren, zie tabel 
4.1. Op basis van deze verschillen zijn er twee stappen naar een harmonieuze tarievenstructuur. 

4 Aanbevelingen: Twee stappen naar een harmonieuze tarievenstructuur 

4.1 Uitgangsituatie 

In tabel 4.1 hieronder worden de belangrijkste bevindingen ten aanzien van het harmoniseren van 
tarieven samengevat. Het blijkt dat de urgentie met name veroorzaakt wordt door de grote 
verschillen in de uurtarieven bij de sporthallen van Schagen Actief.  
 

 Gem. uurtarief 

2019 (*) 

Variatie 

(**) 

Noodzaak Bereidheid Ondersteuning 

(bij transitie) 

Optimaal gebruik 

Zelfstandige 

hallen 
€ 39,37 €  6,12 

Geen 

noodzaak 

Aanwezig, 

mits (***) 
Essentieel 

Evenwicht bezetting 

en organisatie (****) 

Sporthallen 

Schagen Actief 
€ 44,47 € 15,80 Heel groot Heel groot 

Wenselijk 

(*****) 

Maximaal gebruik 

(minimaal +10%) 

(*) Exclusief het beoogde uurtarief van € 46,00 voor de nieuwe hal in Waarland 

(**) Inclusief verschil van 10% tussen de Molentocht en Multitreffer 

(***) Onder bepaalde voorwaarden zijn beheerders hiertoe bereid 

(****) De nieuwe hal in Waarland zoekt naar evenwicht en streeft bij de opening in 2020 naar een maximaal gebruik 

(*****) Voor Schagen Actief is het essentieel dat de gemeente op grond van hun voorstel de tarieven vaststelt. 

Tabel 4.1 Bevindingen 
 
Er zijn verschillen tussen andere hallen, maar die zijn kleiner en vaak bewust gekozen. Zo zal het 
tarief van de Molentocht, nu en in de toekomst, als het aan de beheerders ligt altijd zo’n 10% lager 
liggen dan dat van de Multitreffer, vanwege de grootte en aanwezige voorzieningen.  

Hallen kunnen een hoger tarief hanteren, omdat zij bepaalde sporten bieden die andere niet kunnen bieden en 

zijn toegerust op het organiseren van nationale wedstrijden. Beperkingen, (vloeroppervlak, geen tribune) 

mogen dan best tot uiting komen in het tarief. Dat is goed uit te leggen. 

 
Alle beheerders staan, zij het in verschillende mate, open voor een wijziging van het tarief, als de 
onderbouwing maar duidelijk is, en de consequenties voor de verenigingen minimaal zijn. 
Transparantie (en lage administratieve lasten) zijn heel belangrijk.  
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Het is wenselijk om een gelijk standaardtarief te hebben voor alle sporthallen in Schagen tijdens de piekuren. 
Daar willen we best naar toe groeien in één of twee jaar maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. De 
contributies van de verenigingen zijn al behoorlijk hoog, daar moet wel aandacht voor zijn. Ook vanwege het 
vestzak- broekzak principe, dan gaat de exploitatie van de hal verbeteren maar die van de verenigingen 
verslechteren, daar schieten we niks mee op. Het effect zal positief zijn, maar wordt gecompenseerd vanwege 
de almaar stijgende energie- en personeelskosten. Dat kunnen we goed uitleggen. 

 
Alle beheerders willen graag zelf de tarieven vaststellen om een goed evenwicht te vinden tussen de 
kostendekkendheid (levensvatbaarheid) en het gebruik (levendigheid). Daarbij is een standaard tarief 
in het geval van de hallen van Schagen Actief zeer gewenst, voor de zelfstandige hallen is het geen 
noodzaak. Harmonisering is alleen wenselijk als er recht gedaan wordt aan de lokale situatie. 

4.2 Stap 1: Gelijktrekken tarieven Schagen Actief  

Het voorstel is gericht op het seizoen 2020-2021. In de gesprekken is gebleken dat een tarief voor 
een sporthal acceptabel dat iets lager ligt dan het regionale gemiddelde (dat ligt rond € 46 in 2019). 
Stap 1 is daarom dat Schagen Actief de uurtarieven voor de sporthallen die bij haar beheer zijn per 1 
september 2020 gelijktrekt rond het gemiddelde van de huidige tarieven en vaststelt op:  
€ 44,00 voor gebruik tijdens piekuren. 
Dit betreft de Spartahal, de Groeneweghal en de Harenkarspelhal. Rekening houdend met de 
indexering ontwikkelen de tarieven zich dan naar € 45,00 in 2021. De uurtarieven voor sportzalen 
(2/3 sporthal) en het verenigingsgebruik van een gymzaal (1/3 sporthal) worden hiervan afgeleid: 

- Waldervaart  € 30,00  
- Gymzaal De Groet € 15,00 

Het is mogelijk dat deze tarieven iets hoger of lager kunnen liggen vanwege aanvullende 
voorzieningen. Een belangrijke behoefte bij de harmonisering is transparantie. Indien wordt 
afgeweken van het voorgestelde tarief is het belangrijk om een goede onderbouwing te geven. 
Een belangrijke reden om af te wijken van de tarieven kan het door Schagen Actief gewenste 
optimale gebruik van de hallen zijn. Daarbij is een betere spreiding van het gebruik over de dag en in 
de loop van het jaar een belangrijk doel van Schagen Actief. Door tarieven te differentiëren worden 
gebruikers gestimuleerd om én meer ruimte te huren én waar mogelijk ruimte te huren buiten de 
piekuren. Schagen Actief doet een voorstel aan de gemeente met de beoogde tarieven, waarna de 
gemeente de tarieven kan vaststellen. Voor Schagen Actief is het essentieel dat de gemeente de 
tarieven vaststelt vanwege veranderde Europese wetgeving inzake “Het Sportbesluit”. 

4.3 Stap 2: Afstemmen van tarieven met andere hallen 

De zelfstandige sporthallen (Multitreffer, Doorbraak en -de nieuwe hal in- Waarland) zijn bereid om 
door te groeien naar het bij stap 1 genoemde tarief. Het feit dat daarbij een jarenlange ongewenste 
situatie wordt gecorrigeerd wordt gewaardeerd. Dat is rechtvaardig ten opzichte van de verenigingen 
die nu een hoog tarief betalen. Gelijkheid is op zichzelf wenselijk maar niet een voldoende reden 
voor harmonisering. Daarbij moet altijd aandacht blijven voor de lokale situatie en duidelijke 
verschillen tussen de hallen. De Molentocht is bijvoorbeeld bereid om in stappen en onder 
voorwaarden te groeien naar een hoger tarief, al zal dit altijd ongeveer 10% onder het tarief liggen 
van andere hallen liggen (met name de Multitreffer, omdat de hal kleiner is en geen tribune heeft). 
Uit de inventarisatie blijkt dat de effecten van harmonisering voor de beheerders van de zelfstandige 
hallen positief zijn en voor de gebruikers negatief. Zeker omdat deze beheerders ten eerste de 
urgentie van de harmonisering niet ervaarden en ten tweede hun gebruikers niet zwaarder willen 
belasten dan noodzakelijk, is de rol van de gemeenten om dit proces te volbrengen cruciaal. Het 
budget dat de gemeente hiervoor gereserveerd heeft is daarbij vanzelfsprekend van groot belang.  
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5 Een zorgvuldig proces en de rol van de gemeente: De Reservering Harmonisering 

De gemeente heeft het initiatief genomen om wenselijkheid en haalbaarheid van het harmoniseren 
van de tarieven te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat er twee stappen zijn om te komen tot 
een harmonieuze tarievenstructuur, beide stappen vragen ondersteuning van de gemeente.  
Bij stap 1 is Schagen Actief aan zet. Op basis van deze inventarisatie van de situatie kunnen zij een 
voorstel aan de gemeente doen voor het vaststellen van de tarieven, zowel het gelijke basistarief 
voor de piekuren als het eventueel differentiëren om de bezetting te verbeteren.  
Bij stap 2 gaan beheerders van zelfstandige hallen samen met gebruikers deze keuze maken.  
 
Ondersteuning van de gemeente is gewenst om negatieve effecten te verzachten. Het uiteindelijke 
doel van beheerders, bestuurders en de gemeente is levendige en levensvatbare accommodaties. 
Alleen harmoniseren is een gemiste kans. Zeker gezien de vooruitziende blik van de gemeente om 
een budget van € 70.000 te reserveren voor het implementeren van de harmonisering. 

Wel constateert de SARS dat er een kostenverhoging gaat plaatsvinden. Hoewel dit is uit te leggen vanuit 

oogpunt van rechtvaardigheid (de ongewenste situatie in de Harenkarspelhal en de Waldervaart wordt 

aangepast) en gelijkheid (de tarieven in Schagen komen op een gelijk niveau, vergelijkbaar maar nog net iets 

lager dan in de omliggende gemeenten) vraagt de SARS wel om de mogelijkheid dat verenigingen die er op 

achteruit gaan gecompenseerd worden. De gemeente kan hierbij helpen door beheerders van accommodaties 

te stimuleren om verenigingen te ondersteunen bij ledenwerving of het versterken van de organisatiekracht.  

 
Uit de gesprekken is gebleken dat alle beheerders geworteld zijn in de samenleving, dat is een heel 
sterk punt. Echter ook is gebleken dat voor hen optimaal gebruik niet altijd gelijk staat aan het 
streven naar maximaal gebruik. Er is verbetering mogelijk om – samen met partners- nieuw aanbod 
voor nieuwe doelgroepen te stimuleren en zo de bezetting op lange termijn te verbeteren.  
De gemeente kan gegeven de resultaten van deze inventarisatie en het advies van de SARS de 
reservering het best richten op het faciliteren van beheerders om verenigingen te ondersteunen bij 
ledenwerving, het aanboren van nieuwe doelgroepen of het versterken van de organisatiekracht. Het 
ondersteunen van beheerders bij de transitie is een win-win situatie: 
1. De bezetting (levendigheid) van de hal neemt toe en tegelijkertijd verbetert de exploitatie van 

zowel de vereniging als de accommodatie. 
2. Nadelige effecten van de harmonisering worden zo vanzelf verminderd terwijl een belangrijk 

beleidsdoel van de gemeente wordt bereikt, namelijk dat meer inwoners in beweging komen. 
Deze uitwerking geeft een lange termijn impuls, om de verenigingen te begeleiden bij dat proces.  
 
De aanbeveling gebaseerd op de resultaten van het onderzoek is om de Reservering Harmonisering 
in te zetten om de beheerders van de sporthallen (Multitreffer, Molentocht, de Doorbraak en 
Schagen Actief) en de gymzalen-+ (Waarland en Kolfweid) te stimuleren een proactieve rol te spelen 
door het ontwikkelen van nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen. Het budget kan ingezet worden 
voor het ontlasten van de organisatie en het versterken van de organisatiekracht van verenigingen 
Het deel voor Schagen Actief dient alleen als stimuleringsbudget voor de verenigingen in de 
Spartahal en Groeneweghal.  
 
Mogelijke voorwaarden waaronder het budget ter beschikking komt zijn:  
1. Prestatieverplichting: De tarieven zijn voor 1 september 2020 gebracht op het niveau van 

Schagen Actief, waarbij het tarief van de Molentocht 10% lager kan liggen.  
2. Inspanningsverplichting: Het budget uit het stimuleringsfonds wordt tussen 1 januari 2020 en 31 

december 2021 ingezet om de levendigheid en de levensvatbaarheid te verbeteren van 
verenigingen die de negatieve gevolgen ondervinden van de harmonisering.  
 

De reservering kan ingezet worden voor het zetten van een aantal stappen: 
1. Bepalen van de fasering van de harmonisering 
2. In kaart brengen van gevolgen voor gebruikers 
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3. Het samen, door beheerder en gebruikers, bepalen van oplossingsrichtingen 
4. In kaart brengen welke ondersteuning en samenwerking gewenst is om de oplossingsrichting uit 

te kunnen voeren. 
Deze opzet komt tegemoet zowel aan de wens en de noodzaak van harmonisering en stimuleert het 
zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap om samen te werken aan levendige en 
levensvatbare binnensportaccommodaties. 
 
 

BIJLAGE Overzicht gesprekspartners bestuurders & beheerders 

Accommodatie Namen bestuurders & beheerders 

Multitreffer  
’t Zand 

Stichting Multitreffer 
Piet de Geus 
Bert Groot 
Marc Broersen 
 

De Doorbraak 
Warmenhuizen 
 

Stichting De Doorbraak   
Jan Latenstein 
 

Molentocht 
Schagerbrug 
 

Stichting Sporthal Molentocht 
Pierre Mettes 
Theo Groot 
 

Kolfweid (gymzaal) 
Callantsoog 

Stichting Dorpshuis Kolfweid 
Ingmar Strikwerda 
Peter de Bruijn 
 

Dorpshuis en gymzaal 
Waarland 

Stichting Waarlands Dorpshuis 
Petra Zutt 
Theo Wever 
Mike Gielens 
 

Spartahal, Groeneweghal, 
sportzaal Waldervaart (allen in 
Schagen), Harenkarspelhal en 
gymzaal de Groet in 
Tuitjenhorn 
 

Schagen Actief 
Teun van Etten 
Ramon Lambert 
 

Sport Advies Raad Schagen Bob Kruijer, voorzitter 
Mike Mooij, secretaris 
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