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Geachte heer Bruins, 

 
Op 4 december jl. hebben wij uw verzoek ontvangen om te adviseren over het 
subsidiëren van topsportevenementen. Met veel plezier neemt de NLsportraad deze 
adviesaanvraag in behandeling. 
Enerzijds wilt u door middel van uw adviesaanvraag de onafhankelijkheid van de 
advisering over de subsidiëring van sportevenementen borgen. Anderzijds vraagt u om 
(mogelijk nieuwe) criteria en procedures aan de hand waarvan kan worden bepaald of 
een sportevenement ‘internationaal aansprekend’ is.  
 
In onze raadsvergadering van 15 december jl. hebben wij uw adviesaanvraag 
besproken. Op basis daarvan stellen wij voor om een advies te geven in twee delen:  
1. een advies op korte termijn, waarbij de onafhankelijkheid van advisering over VWS-
subsidies wordt geborgd door deze onder auspiciën van de NLsportraad te brengen, en 
waarbij de NLsportraad kijkt naar ‘quick wins’ in de werkwijze passend onder het huidige 
Beleidskader sportevenementen (maart 2015);  
2. een advies voor de lange termijn, met aanbevelingen voor een nieuw beleidskader 
inclusief de uitvoering en financiering daarvan, gericht op het (door)ontwikkelen van een 
aansprekende evenementenkalender voor de komende 10 à 15 jaar en het vergroten 
van de maatschappelijke waarde van sportevenementen.  
 
De adviezen passen in onze werkzaamheden volgend uit het meerjarig werkprogramma 
Stip op de horizon (programmalijn 1, Sportevenementen op hoog niveau).  
Het eerste advies kunt u verwachten rond 1 maart 2018, het tweede advies voor  
1 juli 2018. Daarbij gaan wij uit van volledige medewerking van de  
Commissie Evenementen onder voorzitterschap van Harry Been en de leden van het 
netwerk Kracht van Sportevenementen. Met het oog hierop vragen wij u om vanuit het 
ministerie van VWS zo transparant mogelijk over de adviesaanvraag te communiceren. 

 

De komende tijd werken wij de voorgestelde advieslijnen graag verder uit. Uiteraard 

houden wij hierover nauw contact met uw organisatie en met overige betrokken partijen.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Nederlandse Sportraad,  

       

    
 

 

Michael van Praag, Mariëtte van der Voet, 

voorzitter  secretaris 
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