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RIS-nummer: 311926 

 

 

Schriftelijke vragen: Maak ADO Den Haag geen speelbal van de gokindustrie 

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 

 

 

Datum: 22 maart 2022 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

ADO Den Haag heeft vele fans, van jong tot oud. Helaas weten gokbedrijven dat ook. ADO Den Haag 

heeft maar liefst 3 goksponsoren: TOTO, Hommerson Casino’s en Sir Winston Casino’s. Door deze 

sponsoren is er veel reclame voor gokken: in en om het stadion en op het voetbalveld. Nu onlangs 

bekend werd dat Cars Jeans stopt als naamgever van het stadion en als shirtsponsor, blijkt de interesse 

vanuit de (online) gokwereld groot om deze sponsoring over te nemen1. Op deze manier is gokken 

enorm verbonden aan de voetbalwereld en dreigt gokken nog verder verbonden te raken met ADO 

specifiek. Zo geven we jonge supporters de boodschap mee dat gokken en voetbal bij elkaar horen. Dit 

is schadelijk, want gokken kan verslavend zijn en leiden tot psychische en financiële problemen.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg 

(ChristenUnie/SGP)  de volgende vragen: 

 

1) Is het college op de hoogte van de sponsorrelatie tussen ADO Den Haag en TOTO, 

Hommerson Casino’s en Sir Winston Casino’s?  

 

2) Past in de visie van het college reclame voor goksites bij de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie van zowel ADO als gemeente?  

 

3) Deelt het college de visie van de ChristenUnie/SGP dat we moeten voorkomen dat (jonge) 

supporters in en rond het ADO-stadion de boodschap meekrijgen dat sport en gokken bij 

elkaar horen? Graag een uitgebreide reactie.  

 

4) Is het college bereid om met ADO in gesprek te gaan over de onwenselijkheid van 

sponsorcontracten tussen de club en gokbedrijven, zeker nu de kans reëel is dat een gokbedrijf 

het dak van het stadion gaat ontsieren en daarmee de entree tot de stad? Zo nee, waarom niet? 

 

5) Welke instrumenten heeft het college verder om de sponsorrelatie tussen ADO en 

gokbedrijven bespreekbaar te maken en te verbreken?   

 

6) Is het college bereid om bij het Rijk en de KNVB aan te dringen op een landelijk verbod? Zo 

nee, waarom niet

 

Judith Klokkenburg 

ChristenUnie/SGP

 

 
1 https://www.haagsetopsport.nl/2022/01/ado-den-haag-druk-met-zoeken-naar-nieuwe-stadion-sponsor-en-
shirtsponsor/  
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