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Beoordelingscommissie
De Beoordelingscommissie sportevenementen van de Nederlandse Sportraad (hierna:
NLsportraad) adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna:
VWS) over subsidieaanvragen van (top)sportevenementen in de categorie
‘aansprekende internationale sportevenementen’ en de categorie ‘aansprekende
internationale sportevenementen buitencategorie’. 1
Het ministerie van VWS heeft op 13 augustus 2019 een subsidieaanvraag van de
Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (hierna: KNSB) ontvangen voor de organisatie
van het ISU wereldkampioenschap shorttrackschaatsen (hierna: WK shorttrack) in
Rotterdam. De aanvraag is ingediend in de categorie ‘aansprekende internationale
sportevenementen’. Op 13 september 2019 vroeg het ministerie van VWS de
NLsportraad via een brief om te beoordelen of het evenement internationaal
aansprekend is.
De beoordelingscommissie heeft het WK shorttrack beoordeeld op basis van de door de
NLsportraad gepubliceerde werkwijze en criteria. 2 Tijdens de vergadering oordeelde de
beoordelingscommissie dat het op basis van de schriftelijke stukken niet mogelijk is om
een zorgvuldig en weloverwogen oordeel te geven over het evenement. De commissie
wil graag recht doen aan de subsidieaanvrager en het evenement en heeft daarom een
interview gehouden met de subsidieaanvrager om aanvullende informatie te verkrijgen.
Op basis van de schriftelijke stukken en de toelichting in het interview is de commissie
tot zijn beoordeling gekomen.
In onderstaand document wordt de uitkomst van de overwegingen van de commissie (op
basis van de aangeleverde stukken en het interview) uiteen gezet.

Advies aan VWS
De NLsportraad beoordeelt de subsidieaanvraag met een 6,3 en komt voor het WK
shorttrack tot een positief advies aan het ministerie van VWS. Het hoofdevenement en
de technische uitvoering van het WK shorttrack lijken goed georganiseerd te worden.
Over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sport shorttrack (criterium 2) en de
aansluiting bij de visie van de schaatsbond en de gemeente Rotterdam (criterium 6) is
de NLsportraad positief. Deze onderdelen zijn goed doordacht en goed onderbouwd.
De maatschappelijke impact blijft achter in de beschrijving (criterium 3). De ontvangen
stukken beschrijven de maatschappelijke impact te weinig concreet en meetbaar. Uit het
gehouden interview kwam de potentiële maatschappelijke impact van de plannen beter
uit de verf. Wel wordt er in het interview veel verwezen naar in het verleden behaalde
resultaten, zonder daar direct concrete plannen voor 2021 tegenover te zetten.
De NLsportraad wil een aantal aandachtspunten uit de beoordeling extra benadrukken
voor VWS.
• Het evenement draagt duidelijk bij aan de ambities van het Nederlandse
topsportbeleid en is zeer belangrijk in de voorbereiding op de Olympische Spelen van
Beijing 2022. Het is een echt topsportevenement.
• De NLsportraad is enthousiast over de wijze waarop het evenement binnen de visie
van de schaatsbond en de gemeente Rotterdam past en hoe het evenement gebruikt
wordt om deze visies te versterken.
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• Het plan voor het topsportevenement is duidelijk omschreven. De organisatie kan
bouwen op recent goed georganiseerde shorttrackevenementen in Nederland. Dit
geeft vertrouwen dat er een toonaangevend en kwalitatief hoogstaand
(top)sportevenement georganiseerd gaat worden. Wel wil de NLsportraad meegeven
dat de organisatoren waken voor copy/paste en een organisatie op de automatische
piloot.
• Het haalbaarheidsonderzoek dat bij de subsidieaanvraag is ingediend stamt uit 2017.
Dit is indertijd opgesteld voor het WK 2017. Het is de NLsportraad niet duidelijk in
hoeverre dit nog actueel is voor deze aanvraag. Een oplegger met actualisering en
toelichting zou wenselijk zijn.
• De organisatie heeft voor het WK van 2017 het advies gekregen om plannen voor
side-events te concretiseren, doelen te benoemen en daarvoor
verantwoordelijkheden te benoemen. De NLsportraad ziet dit advies niet duidelijk
overgenomen in de stukken voor de aanvraag voor 2021.
• De NLsportraad is kritisch over de verwachte maatschappelijke impact. Uit de
schriftelijke stukken blijkt onvoldoende hoe de maatschappelijke impact tot stand
komt, wordt gemeten en welke impact toe te schrijven valt aan het evenement. De
NLsportraad beveelt aan – in lijn met de gehanteerde werkwijze en criteria – om meer
SMART-omschreven plannen en doelen te vragen.
• Als de beschreven side-events daadwerkelijk uitgevoerd worden, liggen er goede
kansen om maatschappelijke impact te creëren.
• De NLsportraad vindt het aanbevelenswaardig dat de KNSB cijfers bij houdt over de
groei van het aantal shorttrack beoefenaars in Nederland na de verschillende
evenementen in het recente verleden. Het is goed om te weten welke groei er
plaatsvindt als bewijslast bij statements die de aanvrager maakt.
• Ten slotte wil de NLsportraad graag opmerken dat de kostenefficiëntie een risico lijkt.
De getallen in de definitieve begroting wijken erg af van de getallen in het
haalbaarheidsonderzoek. Bovendien valt de hoge overhead op. Zonder toelichting is
het onduidelijk waarom deze getallen afwijken en wat de onderbouwing hiervan is. Dit
is moeilijk te rijmen met de Nederlandse aanpak waarbij men zo kostenefficiënt
mogelijk te werk gaat.

Pagina 3 van 4

Bijlage: deelnemers vergadering
beoordelingscommissie
Raadsleden:
• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (vz)
• Duncan Stutterheim
• Jaap de Groot
Adviseurs:
• Bas Stolwijk
• Erna van de Ven
• Gerrit Middag
• Maurice Leeser
• Paul Hover
• Sigrid Schenk

Bijlage: deelnemers interview
Raadsleden:
• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (vz)
• Jaap de Groot
Adviseurs:
• Erna van de Ven
• Paul Hover
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager:
• Karen Venhuizen (KNSB)
• Niels Markensteijn (TIG sports)
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