
 

 

Informatiebrief Sportschool De Hagedis 

Haarlem, 4 december 2019, 

 

Beste sporters en betrokkenen bij de Hagedis, 

 

Bij deze wil ik jullie graag informeren over de stand van zaken rond de Hagedis. 

 

Huisvesting 

Deze week is het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het is nu in eigendom van een 

investeerder, Alaaf b.v., die de komende periode op zoek gaat naar een nieuwe huurder. Zoals 

afgesproken kunnen wij tot 1 juli 2020 gebruik blijven maken van de locatie. Wij gaan er van uit dat 

de huur die tzt gevraagd zal worden niet op te brengen is door de sportschool. Dit baseren we op 

eerdere berekeningen van Stadsherstel die in het begin nog geïnteresseerd waren om het aan te 

kopen en ons toen hebben voorgerekend op welke huur het dan zou uitkomen. 

We steken onze energie op dit moment volop in een doorstart in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67. 

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met alle huidige gebruikers van het pand over een 

toekomstige combinatie (Sociaal Wijkteam, Wijkraad en peuterspeelzaal) en met sportschool Kwiqfit 

over samenwerking en samengaan. Daarnaast staan er afspraken gepland met Ymere als 

eigenaar/verhuurder van het pand en de gemeente als partner in deze ontwikkeling. Het is belangrijk 

om een goed beeld te krijgen van de investering die nodig is voor een aanpassing/verbouwing van 

het pand, maar ook wat er nodig is voor een gezonde financiële situatie voor de toekomst. 

Tot nu toe zijn alle partijen positief en enthousiast over de combinatie die we voor ogen hebben en 

zou het geweldig zijn als we eind juni met de fanfare voorop die kant op kunnen. 

Maar……er moet nog wel veel gebeuren voordat het zo ver is. 

 

Nieuwe gezichten 

Maar misschien al niet meer zo nieuw; Janet Doughoz werkt een half jaar in de Hagedis. In Syrie gaf 

zij sportlessen en zij wil graag ervaring opdoen in Nederland en haar Nederlands heel veel oefenen. 

Jay Beuse loopt 5 uur per week stage op vrijdag. 

Welkom allebei! 



 

 

En verder zijn we blij te kunnen melden dat Rovansly ook in 2020 onze collega blijft. 

 

Nieuwe activiteiten 

Er is op doordeweekse dagen gestart met een buikspierkwartier en met een circuittraining. 

Informatie over dagen en tijden zijn verkrijgen bij de medewerkers van de sportschool. 

 

Openingstijden december 

De Hagedis is gesloten op 1ste en 2de Kerstdag en op 1 januari. Op 24 en 31 december sluiten we om 

16.00 uur. 

 

Vragen? 

Mochten er vragen zijn n.a.v. deze informatiebrief neem dan gerust contact op met 1 van de 

medewerkers van de Hagedis of met Sandra v.d. Gouw, svandergouw@ecosoleffect.nl of via 

telefoonnummer 023 532 25 47 (Stichting Haarlem Effect). 

 

 

Tot slot wensen we iedereen hele fijne feestdagen en 

een gezond en sportief nieuw jaar! 
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