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Beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie 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 24 december 2019 een subsidieaanvraag van 
Sportworx ontvangen voor het sportevenement King of the Court 2020 in Utrecht (hierna: 
KOTC). De aanvraag is ingediend in de categorie ‘aansprekend internationaal 
sportevenement’. Op 31 januari 2020 vroeg het ministerie van VWS de NLsportraad 
door middel van een brief om te beoordelen of het evenement internationaal 
aansprekend is.  
 
De beoordelingscommissie van de NLsportraad heeft KOTC beoordeeld op basis van de 
door de NLsportraad gepubliceerde werkwijze en criteria.2 Dit houdt in dat de 
beoordelingscommissie beoordeelt of het evenement internationaal aansprekend is op 
basis van de stukken die het ministerie van VWS aan de NLsportraad verstrekt. 
Daarnaast heeft de beoordelingscommissie conform werkwijze een interview gehouden 
met de subsidieaanvrager om aanvullende informatie te verkrijgen.3 Het uiteindelijke 
advies van de beoordelingscommissie is voorgelegd aan de NLsportraad die dit door 
middel van een schriftelijke raadsvergadering hebben bevestigd.  
 
In onderstaand document wordt de uitkomst van de overwegingen van de NLsportraad 
(op basis van aangeleverde stukken en interview) uiteen gezet.  

Advies aan VWS 
De NLsportraad beoordeelt de subsidieaanvraag met een voldoende en komt voor dit 
evenement tot een positief advies aan het ministerie van VWS. Het evenement heeft 
veel potentie op het gebied van sportontwikkeling (criterium 2). Ook is de NLsportraad 
positief over de (media)exposure als onderdeel van criterium 4, de innovatieve 
Nederlandse aanpak als onderdeel van criterium 5 en de aansluiting bij de visie en 
plannen van de bond als onderdeel van criterium 6. 
De maatschappelijke impact wordt minder duidelijk (criterium 3). De side-events en de 
doelstellingen zijn beschreven, maar de onderbouwing ervan maakt onvoldoende 
duidelijk of er maatschappelijke effecten worden bereikt.   
 
De NLsportraad wil het belang van een aantal punten uit de beoordeling onder de 
aandacht brengen bij VWS. 
• De toelichting per criterium en de duidelijke doelstellingen maken dat het plan goed te 

lezen is. Het hoofdevenement is goed beschreven. De onderbouwing van 
voornamelijk de side-events is op verschillende plaatsen lastig te beoordelen en niet 
concreet en SMART uitgewerkt. Ook is onduidelijk welke meetmethoden gebruikt 
zullen worden voor de evaluatie. Het is positief dat Sportworx ervaring heeft en kan 
leunen op eerder behaalde resultaten.   

• KOTC is sportontwikkeling in de letterlijke zin van het woord en vooral qua topsport 
een goed uitgedacht evenement. Het is een nieuw sportonderdeel binnen het 
(beach)volleybal, met ambities om Olympisch te worden. Het sluit goed aan op de 

                                                           
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01  
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen  
3 Op basis van de vastgestelde werkwijze van de beoordelingscommissie worden vanaf 
heden alle subsidieaanvragers uitgenodigd voor een interview. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01
https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
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vraag van de (internationale) federatie en het IOC. De ontwikkeling van KOTC kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van de beachvolleybalsport. De sport is dynamisch en 
er kunnen veel partijen deelnemen, wat het aantrekkelijk maakt om te kijken en te 
spelen. Ook is het een voordeel dat het format op andere sporten toegepast kan 
worden. Het is positief dat dit een evenement is waar jonge Nederlandse talenten de 
kans krijgen zich te meten met de wereldtop. De inclusiviteit komt minder uit de verf. 

• De side-events en de daaraan gekoppelde doelen zijn op hoofdlijnen beschreven. Het 
lijkt niet realistisch dat de huidige side-events gaan leiden tot een hogere 
sportparticipatie. Tegelijkertijd staan er in het plan wel andere zaken beschreven die 
kunnen leiden tot meerwaarde, zoals de belevingswaarde van (gratis) toeschouwers, 
de inzet van vrijwilligers, de insmeerbar, de duurzaamheidsaspecten en het 
verbeteren van inrichting/voorzieningen op het jaarbeursplein. De maatschappelijke 
waarde hiervan is echter onvoldoende onderbouwd. 

• KOTC is een nieuw format, dat zich leent voor veel exposure via nieuwe media. Via 
sociale media is de exposure vergelijkbaar met grote gerenommeerde 
sportevenementen die al jaren bestaan. De tv-productie wordt verzorgd door een 
goede productiemaatschappij en een goede regisseur. Het is prijzenswaardig dat 
Sportworx het evenement via tv-uitzendingen zo breed mogelijk wil verspreiden en de 
uitzendrechten niet (uitsluitend) aan de hoogste bieder verkoopt.   

• Voor de aspecten innovatie en duurzaamheid is de Nederlandse aanpak bij dit 
evenement zeer goed doorgevoerd. Het evenement op zich is een voorbeeld van 
innovatie en doet recht aan de voortrekkersrol die Nederland wil vervullen.  Holland 
promotie vindt plaats via de strategisch gekozen locatie (Jaarbeursplein, trappen naar 
het station) en de beelden hiervan die de wereld zullen overgaan. Het urban sport 
congres zou ook kunnen bijdragen aan Holland promotie maar is minder goed 
uitgewerkt.  

• Er is een duidelijke verbinding met de sportbond en er is goed aangesloten op de 
visie van de bond, de internationale federatie en het IOC. Daarnaast werkt de 
organisator samen met de gemeente Utrecht en met een aantal gemeenten uit het 
beachvolleybalcircuit. Het netwerk hiervoor heeft de organisatie al beschikbaar. De 
aansluiting op de plannen van de gemeente zou concreter uitgewerkt kunnen worden.   



 

 Pagina 4 van 4 

Bijlage: deelnemers vergadering 
beoordelingscommissie 
 
Raadsleden: 
• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (Technisch voorzitter, ter vergadering vertegenwoordigd 

door Mariëtte van der Voet, algemeen secretaris.) 
• Jaap de Groot 
 
Adviseurs: 
• Erna van de Ven 
• Gerrit Middag 
• Maurice Leeser 
• Moniek Kleinsman 
• Nico Spreij 
• Noud van Herpen 
• Sigrid Schenk 
 
Secretariaat: 
• Tessa van der Velden 
 

Bijlage: deelnemers interview 
 
Raadsleden: 
• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (Technisch voorzitter. Ter vergadering vertegenwoordigd 

door Mariëtte van der Voet, algemeen secretaris.) 
• Jaap de Groot 
 
Adviseurs: 
• Erna van de Ven 
• Gerrit Middag 
• Maurice Leeser 
• Moniek Kleinsman 
• Nico Spreij 
• Noud van Herpen 
• Sigrid Schenk 
 
Secretariaat: 
• Tessa van der Velden 
 
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager: 
• Wilco Nijland (COO Sportworx) 
• Gijs Dieleman (projectleider Sportworx) 
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