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Judovereiging Guan Lin
Judo bij De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM Den Haag

Griffie commissie samenleving
Spui 70
2511 BT Den Haag
griffie@denhaag.nl

Den Haag, 3 oktober 2021

Geachte Griffiecommissie,

Wij schrijven deze brief om onze zorgen te uiten over de toekomst van Buurtcentrum De Mussen, waar
onze judovereniging is gevestigd. Het buurtcentrum heeft een geldtekort dat is ontstaan doordat de
hoogte van de gemeentelijke subsidie al 15 jaar niet is aangepast. Het financiele tekort dat kan leiden
tot een faillisement en sluiting.
Buurtcentrum De Mussen biedt de bewoners van de Schilderswijk tal van mogelijkheden om zich
te ontplooien, wat van onschatbare waarde is omdat de mogelijkheden voor zelfontplooiing in de
Schilderswijk beperkter zijn dan die in sommige andere wijken. De judoverening draagt bij aan deze
ontplooiingsmogelijkheden door het laagdrempelig aanbieden van bewegingsonderwijs in de vorm van
judolessen. Buurtcentrum De Mussen biedt ons een plek waar we onze activiteiten kunnen ontplooien,
en een organisatie waarbinnen wij kunnen opereren.
De Coronapandemie heeft diepe sporen achtergelaten in de Haagse binnenstad. Buurtcentrum De
Mussen speelt nu een grote rol in het herstel van de sociale contacten en de ontplooiiigsmogelijkheden
van de bewoners van de Schilderswijk, omdat die tijdens de lockdowns in het nauw zijn gekomen. Door
middel van nieuwsbrieven, online trainingen, buitentrainingen in het bos en telefonisch contact is het
de judovereniginig gelukt om de club bijeen te houden. Voor sommigen is de judovereniging één van de
weinige bronnen van sociaal contact geweest tijdens de lockdown.
Het belang van judolessen in de Haagse binnenstadswijken kan onmogelijk worden overschat. Onge-
twijfeld bent u bekend met het belang van sport, spel en beweging om obesitas en bewegingsarmoede
tegen te gaan. Daarnaast biedt de vereniging een belangrijk sociaal netwerk. Judo is, veel meer dan een
vechtsport, een didactisch principe. Wij beschouwen de judolessen als een onderdeel van het bewegings-
onderwijs, waarbij we een grote uitbreiding vormen op de motorische ontwikkeling van onze leden, die
in sommige gevallen vrij beperkt is. Daarnaast is het bij judo ook noodzakelijk om verantwoordelijkheid
te nemen voor een ander, elkaars veiligheid en welbevinden in acht te nemen en zelfbeheersing te
betrachten. Immers, bij judo mag men vrijuit met elkaar stoeien, maar is het wel van het grootste
belang dat de ander ongedeerd blijft. Zelfbeheersing, controle van aggressie, verantwoordelijkheid voor
elkaar voelen en nemen zijn allemaal waarden die in onze samenleving van grote waarde zijn, maar wel
onder druk staan.
Judovereniging Guan Lin is 65 jaar geleden opgericht om de jeugd en de volwassenen van de Haagse
binnenstad in contact te brengen met de judosport. In haar bestaan is de vereniging steeds een onderdeel
geweest van verschillende Haagse buurthuizen en buurtcentra. Sinds 2015, toen buurthuis de Boskant
werd gesloten, is De Mussen ons thuis.

1



J
U

D
O

 V
E

R
E

N
IG IN G  G UA N L

IN
 D

E
N

 H
A

A
G

Onze judovereniging biedt de judosport aan op een manier die sterk is bepaald door de omstandigheden
in de Haagse binnenstadsbuurten en het leven in het buurtcentrum. Daarom is onze vereniginig zeer
laagdrempelig: wanneer de deuren openen en de verenigingsvlag uithangt, loopt de lokale jeugd, in de
leeftijden van 5 tot 12 jaar, naarbinnen voor een judoles. Sommigen komen een enkele keer, sommigen af
en toe, en sommigen komen zeer trouw jaren achterelkaar naar onze vereniging. De meeste kinderen die
aan de judolessen deelnemen hebben geen eigen judopak, maar lenen er één van de vereniging.
De lessen en trainingen voor de volwassenen kenmerken zich door een grote mate van differentiatie, omdat
het lichamelijke en technische niveau van de deelnemers enorm verschilt: van beginners tot topsporter,
en van 13 tot 82 jaar oud. Aan eenieder wordt de sport aangeboden op een manier die bij hem of haar
past.
Door het vrijblijvende en laagdrempelige karakter van onze vereniging, is het onmogelijk om veel inkom-
sten te verwerven. Onze werkwijze is dan ook alleen mogelijk omdat de leraren, die volledig bevoegd
zijn volgens de normen van JBN (Judobond Nederland) en NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité *
Nederlandse Sportfederatie), de lessen op vrijwillige basis verzorgen, zonder daarvoor een vergoeding te
ontvangen. Hoewel onze aanpak ongebruikelijk is, nemen we met succes deel aan de reguliere judotoer-
nooien en (hogere) danexamens.
In ons functioneren is de samenwerking met De Mussen erg belangrijk. Op verschillende manieren zijn
wij ingebed in de activiteiten van het buurtcentrum of werken we nauw samen. Zo maken wij deel uit van
de BuurtSportVereniging (BSV) van De Mussen, waardoor we bepaalde administratieve en publicitaire
taken aan de medewerkers van De Mussen kunnen overlaten. Daarnaast maken we vaak deel uit van het
vakantieprogramma dat De Mussen aanbiedt in de schoolvakanties, en komen de kinderen van de Bui-
ten Schoolse Opvang (BSO) vaak naar de judolessen. Deze activiteiten vormen een uitbreiding van het
aanbod van De Mussen, en stelt ons in de gelegenheid om kinderen te bereiken. Met het vadercentrum
hebben we een plan gemaakt om de Schilderswijkse vaders bij de judosport te betrekken, omdat ook
onder hen veel bewegingsarmoede voorkomt.
Het voortbestaan van buurtcentrum De Mussen wordt bedreigd door financiële tekorten, en dat is een
directe bedreiging van het voortbestaan van onze vereniging. Wij maken ons daar grote zorgen over,
omdat de aanwezigheid van buurtcentrum De Mussen een grote bijdrage levert aan het welbevinden van
de bewoners van De Schilderswijk. Het verlies dat voor de gemeente zou ontstaan wanneer daar een einde
aan komt zou volgens onze inschatting vele malen groter zijn dan de mogelijke besparing. Daarom doen
we een beroep op de gemeente om De Mussen een reële mogelijkheid te geven hun werk voort te zetten.
Hoogachtend,

Bas van ’t Hof
06-36330843
vanthofbas@gmail.com
Judoleraar Guan Lin

Tjima van der Lubbe
06-53220960
tjimavanderlubbe@gmail.com
Judoleraar Guan Lin

Waldo Peijster
06-51649435
waldo@peijster.com
Voorzitter Guan Lin
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