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Voorwoord 
// Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Nederlandse Sportraad 

(NLsportraad). Na de eerdere jaren van voorbereiding en kennismaking 

is 2018 het eerste jaar waarin de NLsportraad op volle stoom was. De 

investeringen uit de jaren ervoor hebben zich ruimschoots uitbetaald. Dit 

resulteerde in een aantal goed onderbouwde adviezen die bovendien 

zeer bruikbaar zijn voor de praktijk.  

 

De NLsportraad heeft in 2018 adviezen gegeven op het gebied van 

zowel sportevenementen als breedtesport. De NLsportraad wil graag 

adviezen geven die impact hebben op sport én andere sectoren. De 

samenwerking met twee gerenommeerde andere raden, de 

Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

(RVS), is niet onopgemerkt gebleven. Het gezamenlijke advies Plezier in 

bewegen is uitgereikt aan de minister-president. 

 

Wij hopen het kabinet, het parlement en de praktijk meerwaarde te 

hebben gebracht in 2018 en meerwaarde te kunnen blijven geven met 

onze adviezen in de komende jaren. 

 

Michael van Praag, 

voorzitter Nederlandse Sportraad  
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1. De Nederlandse Sportraad 

1.1 Algemeen 

Onder de Kaderwet adviescolleges is op 20 mei 2016 bij Koninklijk Besluit de 
Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht. De NLsportraad is een tijdelijk 
adviescollege, vooralsnog ingesteld voor een periode van vier jaar. De Nederlandse 
Sportraad (NLsportraad) heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement 
gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken.  
 
Waar 2016-2017 de periode was van voorbereiden en oriënteren, het zogenaamde 
‘zaaien’, staan de jaren 2018-2020 in het teken van ‘oogsten’.  
In 2016-2017 heeft de NLsportraad bewust tijd en ruimte gemaakt voor een goede 
oriëntatie op de politiek, het bestuur en het beleid in Den Haag en op de praktijk van de 
sport, andere overheden en bedrijven. Zonder deze aanloop zou de NLsportraad geen 
goede adviezen kunnen geven. Daarnaast heeft de NLsportraad zich bezonnen op de 
eigen missie en visie, resulterend in een meerjarig werkprogramma voor de periode t/m 
2020.1 
 
In 2018 zijn de eerste adviezen uit het meerjarig werkprogramma uitgebracht. Zo begon 
het jaar met het advies Akkoord met ambitie ten behoeve van het sportakkoord,2 gevolgd 
door adviezen over respectievelijk subsidies, fiscaliteit en impact van grote 
sportevenementen.3 In september werd een groot advies uitgebracht in samenwerking 
met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS): Plezier 
in Bewegen.4 In de tweede helft van 2018 richtte de NLsportraad ook de 
Beoordelingscommissie sportevenementen op en werkte de raad verder aan adviezen 
gepland voor 2019-2020. Kortom: 2018 was een zeer productief jaar. 

 
1.2 Samenstelling NLsportraad 

In 2018 bestond de raad uit de volgende leden: 
• Michael van Praag (voorzitter), internationaal sportbestuurder; 
• Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam; 
• Jaap de Groot, sportjournalist; 
• Pieter van den Hoogenband, olympiër; 
• Leanne van den Hoek, brigadegeneraal b.d.;  
• Erik Scherder, hoogleraar Vrije Universiteit (VU); 
• Duncan Stutterheim, ondernemer; 
• Esther Vergeer, paralympiër; 
• Merel van Vroonhoven, voorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
 
- - - - - - - - - 
1 https://www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2018---2020  
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/akkoord-met-ambitie  
3  https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-subsidies-sportevenementen, 

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-fiscaliteit-bij-sportevenementen en 
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/open-kaart-bij-impact  

4 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/plezier-in-bewegen  

https://www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2018---2020
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/akkoord-met-ambitie
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-subsidies-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-fiscaliteit-bij-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/open-kaart-bij-impact
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/plezier-in-bewegen
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De raad heeft in 2018 verzocht om uitbreiding en is in afwachting van de officiële 
procedures om twee extra raadsleden aan te stellen. 

 
 

1.3 Commissies NLsportraad 

Conform de Kaderwet adviescolleges en het reglement stelt de raad uit haar midden  
commissies samen. De raad vult een commissie desgewenst aan met externe experts die 
daartoe worden benoemd als adviseur. 
 
De raad heeft in 2018 met vier tijdelijke commissies gewerkt bij de totstandkoming van 
adviezen. Daarnaast heeft de raad twee vaste commissies: de wetenschapscommissie en 
de Beoordelingscommissie sportevenementen.5  
 
Wetenschapscommissie 
De wetenschapscommissie is in 2017 opgericht voor de duur van het bestaan van de raad 
en komt vier keer per jaar bijeen. De wetenschapscommissie adviseert de raad vanuit 
wetenschappelijk oogpunt over de voorgenomen en lopende adviezen. Vanuit het midden 
van de raad nemen Erik Scherder, Merel van Vroonhoven en Leanne van den Hoek deel 
aan de commissie. Overige leden zijn: 6 

• Maarten Allers 
• Lia Karsten 
• Joost Kok 
• Pauline Meurs 
• Marjan Olfers 
• Hugo van der Poel 
• Kim Putters (plaatsvervanger Jos de Haan) 
• Cees Vervoorn (plaatsvervanger Marije Deutekom) 
• Dennis Vink 

 

 
- - - - - - - - - 
5 https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies 
6 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/05/30/nlsportraad-stelt-

wetenschapscommissie-in 
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Beoordelingscommissie sportevenementen 
De Beoordelingscommissie sportevenementen is naast de wetenschapscommissie de 
tweede permanente commissie van de NLsportraad. De commissie is in december 2018 
opgericht. Deze commissie beziet op verzoek van de minister of sportevenementen 
waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend, ‘internationaal aansprekend’ zijn. Voor de 
minister is deze kwalificatie een voorwaarde om subsidie te verlenen in de hoogste 
categorie tot € 2,5 miljoen of in de categorie sportevenementen die meer dan € 2,5 
miljoen hebben aangevraagd. Bij de buitencategorie zal de commissie tevens kijken of 
een evenement subsidiabel is.   
 
De Beoordelingscommissie sportevenementen belegt een vergadering zodra er een 
verzoek van het ministerie van VWS binnenkomt voor de beoordeling van een 
evenement. Uitkomsten van de commissievergadering worden vervolgens voorgelegd aan 
de NLsportraad tijdens een (schriftelijke) raadsvergadering. Daarna verstuurt de 
NLsportraad het advies over het sportevenement aan het ministerie van VWS en 
publiceert de NLsportraad dit advies op de website. 
 
Vanuit het midden van de raad nemen Leanne van den Hoek, Duncan Stutterheim en 
Jaap de Groot deel aan de commissie. Overige leden zijn:7 
• Arne de Groote 
• Atilay Uslu 
• Bas Stolwijk 
• Erna van de Ven 
• Gerrit Middag 
• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel 
• Maurice Leeser 
• Moniek Kleinsman 
• Nico Spreij 
• Paul Hover 
• Sigrid Schenk 
 
De externe leden van de beoordelingscommissie vormen een poule. Vanuit de poule 
zullen telkens tenminste vijf commissieleden worden gevraagd om een oordeel te geven 
over een binnengekomen adviesaanvraag. Door te werken met een poule kan mogelijke 
belangenverstrengeling worden vermeden. Begin 2019 houdt de NLsportraad nog een 
sollicitatieronde om de beoordelingscommissie op specifieke terreinen uit te breiden. 
 
Commissie Strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen 
De Commissie strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen is in het 
voorjaar van 2018 ingesteld. De commissie werkt aan een advies over een strategische 
agenda van sportevenementen voor Nederland en een bijbehorend nieuw beleidskader 
voor het kabinet. De commissie is samengesteld uit raadsleden met ervaring op het 
gebied van evenementen en aangevuld met externe adviseurs die een internationaal 
perspectief hebben. 
 
Vanuit het midden van de raad nemen Leanne van den Hoek, Duncan Stutterheim en 
Jaap de Groot deel aan de commissie. Overige leden zijn: 8 
• Eric van der Burg 
• Hans Westerbeek 
• Tony Sainsbury 
 
- - - - - - - - - 
7 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen  
8 https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-strategische-agenda-en-

beleidskader-sportevenementen  

https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-strategische-agenda-en-beleidskader-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-strategische-agenda-en-beleidskader-sportevenementen
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Commissie Impact sportevenementen 
De commissie Impact Sportevenementen is begin 2018 ingesteld.9 Sinds het uitbrengen 
van het advies op 27 september 2018 is de commissie niet meer actief. 
 
De commissie impact sportevenementen heeft zich bezig gehouden met de intrinsieke, 
maatschappelijke en economische waarde van grote sportevenementen in interactie met 
evenementenorganisatoren, sportbonden, overheden, bedrijven en onderzoekers. 
 
Vanuit het midden van de raad namen Leanne van den Hoek, Duncan Stutterheim, Esther 
Vergeer en Merel van Vroonhoven deel aan de commissie. Overige leden zijn: 
• Enno Geddes 
• Frans Cornelis 
• Paul Hover 
• Willem de Boer 
 
Commissie Sport, bewegen en onderwijs 
De commissie Sport, bewegen en onderwijs is eind 2017 ingesteld en heeft in september 
2018 het advies Plezier in bewegen opgeleverd. Sindsdien hebben commissieleden het 
advies bij diverse gelegenheden onder de aandacht gebracht. 
 
De commissie is samengesteld uit leden van de drie raden. Namens de NLsportraad 
namen Michael van Praag en Pieter van den Hoogenband deel aan de commissie. 
Raadslid Erik Scherder heeft de commissie geadviseerd.  
Namens de andere raden namen deel:  
• Liesbeth Noordegraaf-Elens en Pauline Meurs namens de RVS; 
• Saskia Schenning, Rene Kneyber, Sofyan Mbarki en Henriëtte Maassen-van den 

Brink namens de Onderwijsraad.  
 
De commissie kent geen externe leden. Experts zijn geraadpleegd in gesprekken en via 
de Onderwijsdialoog gehouden in februari 2018. 
 
Commissie Fiscaliteit bij sportevenementen 
De commissie Fiscaliteit bij sportevenementen is in het najaar van 2017 opgericht met als 
doel aanbevelingen te doen voor verbetering van het fiscale klimaat bij 
sportevenementen. In het voorjaar van 2018 heeft de commissie een advies opgeleverd 
dat mede is gebaseerd op een onderzoeksrapport van bureau EY. Daarna is de 
commissie opgeheven. 
 
Namens de NLsportraad waren Michael van Praag en Duncan Stutterheim lid van de 
commissie. Als experts zijn praktijkdeskundigen gevraagd vanuit de sport, de overheid en 
het bedrijfsleven, alsmede onafhankelijke fiscalisten met kennis van de sportsector en van 
sportevenementen. Deze leden zijn:10 
• Bob van Oosterhout; 
• Karin van Willigen; 
• Pieter Asjes; 
• Eric van Noorloos; 
• Joep Swinkels; 
• Ronald Hetem. 
 
 
 
- - - - - - - - - 
9 https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-impact-sportevenementen  
10 https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen  

https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/raadsleden/michael-van-praag
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/raadsleden/pieter-van-den-hoogenband
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/raadsleden/erik-scherder
https://www.raadrvs.nl/over-de-rvs/raad/raad/liesbeth-noordegraaf-eelens
https://www.onderwijsraad.nl/over-ons/leden-van-de-raad/de-heer-r.-kneyber/item7210
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/raadsleden/michael-van-praag
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/raadsleden/duncan-stutterheim
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen/bob-van-oosterhout
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen/karin-van-willigen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen/pieter-asjes
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen/eric-van-noorloos
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen/joep-swinkels
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen/ronald-hetem
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-impact-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-fiscaliteiten-bij-sportevenementen


 

9 

1.4 Secretariaat NLsportraad 

De NLsportraad wordt ondersteund door een secretariaat dat de raad helpt om 
verkenningen te doen, analyses te maken en adviezen te schrijven. Het secretariaat zorgt 
voor een goede aansluiting op de laatste stand van de wetenschap en op de kennis en 
ervaring in de praktijk. Het secretariaat is penvoerder voor de raad, organisator van 
vergaderingen en bijeenkomsten en loket voor vragen van derden. Ook onderhoudt het 
secretariaat ambtelijke contacten met departementen, politiek, kennisinstellingen en 
diverse organisaties in de praktijk. 
 
In 2018 werd het secretariaat geleid door algemeen secretaris Mariëtte van der Voet. 
Daarnaast bestond het secretariaat in 2018 uit drie adviseurs (Lennart Langbroek, Jorit de 
Kruijff en Tessa van der Velden) en twee ondersteunend medewerkers (Monica van 
Wingerde en Ilona de Prieëlle). Op tijdelijke basis zijn Wendela Kuper (waarnemend 
algemeen secretaris, eind 2018) en twee stagiairs werkzaam geweest op het secretariaat: 
Waldemar Wessels vanuit de opleiding Sportmanagement aan de Hanzehogeschool 
Groningen en Romy Broomans vanuit de opleiding Directiesecretaresse aan het 
Mondriaan College.  
 
Vanwege de tijdelijke basis van de raad zijn alle medewerkers werkzaam op 
detacheringsbasis vanuit andere onderdelen van het ministerie van VWS. 

 
 

1.5 Werkwijze NLsportraad 

1.5.1 Evidence en practice based  
De adviezen van de NLsportraad zijn steeds gebaseerd op een uitgebreide verkenning en 
grondige analyse. De NLsportraad gaat uit van de laatste stand van de wetenschap. De 
raad werkt samen met kennisinstellingen en schakelt experts in om analyses te helpen 
maken en adviezen te onderbouwen. Mocht het noodzakelijk zijn om nieuw, aanvullend 
onderzoek te doen, dan zal de raad het kabinet hierover adviseren. 
  
De NLsportraad zorgt ervoor dat adviezen bruikbaar zijn voor zowel beleid als praktijk.  
De raad wil adviezen geven die in praktijk uitvoerbaar zijn en die de praktijk verbeteren. 
Daarom gaat de raad tijdens de totstandkoming van adviezen langs verschillende wegen 
op zoek naar interactie met het veld. De raad wil bovendien partijen met elkaar in contact 
brengen in lerende netwerken door gesprekken te voeren en bijeenkomsten te 
organiseren.  
 
De NLsportraad besteedt veel aandacht aan de communicatie en implementatie bij 
adviezen. Publicatie van adviezen alleen is niet voldoende. De NLsportraad informeert de 
betrokken departementen en Kamerleden actief en volgt op welke wijze zij de adviezen 
behandelen. Ook bij relevante veldpartijen brengt de NLsportraad de adviezen onder de 
aandacht. 
 
 
1.5.2 Reglement van orde 
In het reglement van orde heeft de NLsportraad de voorschriften uit de Kaderwet 
adviescolleges overgenomen en een aantal nadere regels gesteld. Deze spelregels gaan 
bijvoorbeeld over de vergaderfrequentie, over de taken en bevoegdheden van de 
voorzitter en de algemeen secretaris en over de samenstelling en werkwijze van 
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toekomstige commissies. Het reglement is in 2016 opgesteld en in 2018 herzien en 
aangescherpt. 
  
1.5.3 Gedragscode en belangenverklaring 
Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de NLsportraad te bewaken, hebben de 
leden bij de oprichting een gedragscode aangenomen en een belangenverklaring 
getekend. Deze gedragscode geldt ook voor aan de raad verbonden adviseurs en 
commissieleden. Met de gedragscode wil de raad (de schijn van) belangenverstrengeling 
voorkomen, zorgvuldig omgaan met informatie en integer gedrag stimuleren. De 
gedragscode is in 2018 herzien en aangescherpt naar aanleiding van de oprichting van de 
Beoordelingscommissie sportevenementen en de wijzigingen in de Integriteitscode Rijk. 
Naar aanleiding hiervan actualiseren de raadsleden begin 2019 de belangenverklaringen. 
  
1.5.4 Vergoedingenbesluit 
Op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad kunnen de leden van de raad en 
commissieleden gebruik maken van een vacatieregeling. Deze regeling is in lijn met het 
Algemene Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Per 1 januari 2018 
ontvangt de voorzitter een vaste vergoeding op basis van 0,2 fte. 
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2. Werkprogramma 2018-2020 

2.1 Visie 

Op 1 september 2017 heeft de NLsportraad het werkprogramma ‘Stip op de horizon’ 
gepubliceerd.11 In dit werkprogramma geeft de NLsportraad aan welke adviezen in de 
periode 2018-2020 worden gegeven. De visie en programmalijnen zijn meerjarig. De 
concrete activiteiten worden per jaar bepaald en met Prinsjesdag door het kabinet aan het 
parlement gezonden.12 
 
In de visie van de NLsportraad is sport (in potentie) van grote waarde voor de 
samenleving. Sport kent raakvlakken met tal van andere terreinen; deze raakvlakken 
worden naar de mening van de NLsportraad echter over het algemeen onvoldoende 
benut. Op rijksniveau is meer interdepartementale samenwerking nodig. De NLsportraad 
is voorstander van het plaatsen van een nieuwe ‘stip op de horizon’: een gezamenlijke 
ambitie van overheden, bedrijven en de sportsector die kan leiden tot een gedeelde visie 
en duurzame samenwerking. De NLsportraad constateert dat daarnaast een 
toekomstbestendige sportsector nodig is zodat de samenleving kan profiteren van de 
kracht van sport. 
 
 

2.2 Programmalijnen 

Het meerjarig werkprogramma 2018-2020 is opgesteld langs drie programmalijnen.  
1. Sportevenementen op hoog niveau: onder deze programmalijn geeft de 

NLsportraad adviezen gericht op een beter rendement van sportevenementen, 
een strategische evenementenagenda en een verkenning van de mogelijkheid om 
in Nederland mega- of multisportevenementen te organiseren. 

2. Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord: onder deze programmalijn geeft de 
NLsportraad adviezen gericht op het versterken van raakvlakken tussen sport en 
andere beleidsterreinen en op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, 
duurzame samenwerking en een toekomstbestendige infrastructuur. 

 
- - - - - - - - - 
11 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/09/13/nlsportraad-wil-haalbaarheid-grote-

sportevenementen-in-nederland-vergroten 
12 https://www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma 
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3. Actuele vraagstukken: onder deze programmalijn pakt de NLsportraad 
prangende vraagstukken op die de NLsportraad zelf signaleert of worden 
aangedragen door het parlement, het kabinet of partijen uit het veld.  
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3. Advisering 

3.1 Uitvoering werkprogramma 2018-2020: 
opgeleverde adviezen 

3.1.1 Akkoord met ambitie (Programmalijn 2) 
In het voorjaar van 2017 heeft de Nederlandse Sportraad geadviseerd om in de nieuwe 
kabinetsperiode een nationaal sportakkoord af te sluiten. Het kabinet heeft het voornemen 
voor een nationaal sportakkoord opgenomen in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
toekomst’. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport coördineert de totstandkoming van 
dit akkoord en de NLsportraad is op uitnodiging van de minister nauw betrokken geweest 
bij het proces van totstandkoming. 

 
Op 19 maart 2018 heeft de NLsportraad het advies Akkoord met ambitie uitgebracht.13  
In dit advies adviseert de NLsportraad aan minister Bruins om met het nationaal 
sportakkoord de waarde van sport voor de samenleving te versterken. De NLsportraad 
adviseert om de gezamenlijke ambities van de rijksoverheid, andere overheden, de 
sportsector en het bedrijfsleven vorm te geven door middel van een mega- of multi-
sportevenement.  
 
Daarnaast roept de raad de minister op om structureel samen te werken met collega’s van 
andere departementen. Met een dergelijke rijksbrede samenwerking kan sport bijdragen 
aan doelen op andere beleidsterreinen. Bedrijven krijgen wat de NLsportraad betreft een 
meer structurele rol in de sport door middel van publiek-private samenwerking. 
Tegelijkertijd adviseert de raad te onderzoeken of het nodig is publieke taken op het 
gebied van sport en bewegen vast te leggen in een wettelijk kader.  
De NLsportraad erkent dat een sterke sportsector nodig is om de ambities voor sport te 
kunnen realiseren. De raad adviseert om het beschikbare budget voor versterking van de 

 
- - - - - - - - - 
13 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/akkoord-met-ambitie  

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/akkoord-met-ambitie
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sector in te zetten via voorstellen uit de sport zelf. Op die manier komt het extra geld 
terecht in het hart van de sport. 
 
Op 23 april 2018 heeft de minister aan de Tweede Kamer een voortgangsbrief gestuurd 
over het nationaal sportakkoord inclusief zijn (overwegend positieve) reactie bij het advies 
van de NLsportraad.14 Op 29 juni is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ 
door de betrokken partijen ondertekend.15 De NLsportraad blijft de uitvoering van het 
akkoord in 2018 en volgende jaren goed volgen en zal, indien relevant, hierover 
aanvullend adviseren.  
 

 
3.1.2 Subsidies sportevenementen (Programmalijn 1)  
In november 2017 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport bij de Nederlandse 
Sportraad een adviesaanvraag ingediend in verband met de subsidiëring van 
sportevenementen. De minister vroeg welke criteria hij moet hanteren bij de beoordeling 
van subsidieaanvragen en op welke wijze hij de beoordeling zo transparant mogelijk kan 
uitvoeren. 
4 april 2018 heeft de NLsportraad een advies uitgebracht naar aanleiding van deze 
vraag.16 De NLsportraad stelde voor om de governance in de huidige beoordeling te 
verbeteren door een onafhankelijke commissie op te richten onder auspiciën van de raad. 
De NLsportraad adviseerde daarnaast om de beoordeling op twee momenten te laten 
plaatsvinden: in de voorbereidingsfase én in de organisatiefase, wanneer een 
subsidieaanvraag aan de minister van Medische Zorg en Sport wordt gedaan.  
De NLsportraad stelde verder voor om een steunpunt in te richten dat partners in grote 
sportevenementen kan adviseren en ondersteunen, bijvoorbeeld bij het doen van bids en 
het uitwerken van plannen. De NLsportraad hecht eraan dat dit steunpunt onafhankelijk 
functioneert van de beoordelingscommissie. 
De NLsportraad adviseerde transparant te zijn in het gehele proces van de beoordeling, 
besluitvorming en verantwoording van subsidies voor sportevenementen. Tenslotte gaf de 
NLsportraad een aantal quick wins aan de minister waar het gaat om de criteria in het 
huidige Beleidskader sportevenementen. 
 
Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft het advies om een onafhankelijke 
beoordelingscommissie op te richten onder auspiciën van de NLsportraad overgenomen. 
Vanaf 1 januari 2019 vraagt de minister van Medische Zorg en Sport advies over 
subsidieaanvragen voor grote sportevenementen aan de Beoordelingscommissie 
sportevenementen van de NLsportraad. De rol voor de beoordelingscommissie beperkt de 
minister vooralsnog tot de vraag of een sportevenement internationaal aansprekend is.17 
Bij NOC*NSF is een steunpunt (loket) ingericht. Verder heeft de minister een aantal quick 
wins overgenomen in het Beleidskader sportevenementen 2019-2020.18 

 
 
3.1.3 Fiscaliteit bij sportevenementen (Programmalijn 1) 
In het rapport Nederland op de kaart concludeerde de NLsportraad dat de 
randvoorwaarden, waaronder de fiscale aspecten, voor sportevenementen niet optimaal 

 
- - - - - - - - - 
14 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/23/kamerbrief-over-voortgang-

sportakkoord  
15 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-

nederland  
16 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-subsidies-sportevenementen  
17 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/14/kamerbrief-over-briefadvies-

subsidies-sportevenementen  
18 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/23/kamerbrief-over-voortgang-sportakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/23/kamerbrief-over-voortgang-sportakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-nederland
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-subsidies-sportevenementen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/14/kamerbrief-over-briefadvies-subsidies-sportevenementen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/14/kamerbrief-over-briefadvies-subsidies-sportevenementen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01
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zijn. De NLsportraad heeft zich in de fiscale aspecten bij sportevenementen verdiept en 
besloten hierover advies te geven. 
Op 19 april 2018 heeft de NLsportraad het advies Fiscaliteit bij sportevenementen 
overhandigd aan staatssecretaris Snel van Financiën.19   

 
De NLsportraad adviseert het kabinet om de in cash en in kind bijdragen van burgers en 
bedrijven aan sportevenementen niet te belemmeren, maar te stimuleren. Om pieken in 
het vrijwilligerswerk bij sportevenementen op te vangen, adviseert de NLsportraad om de 
vrijwilligersvergoeding te flexibiliseren. Ook pleit de NLsportraad voor meer uniformiteit en 
helderheid bij de uitvoering van fiscale regels rond sportevenementen. Tenslotte doet de 
NLsportraad de aanbeveling om sportevenementen als ‘goed doel’ aan te merken, 
waarmee het gunstiger wordt voor derden om giften te doen. Het advies is gebaseerd op 
een analyse van bureau EY dat in opdracht van de NLsportraad is uitgevoerd. 
 
Op 14 mei 2018 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport mede namens 
staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten het advies te 
behandelen bij de totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord onder het hoofdstuk 
‘Topsport en Evenementen’.20  
 
3.1.4 Plezier in bewegen (Programmalijn 3) 
Bij de totstandkoming van het meerjarig werkprogramma Stip op de horizon (2018-2020) 
heeft de NLsportraad diverse partijen gevraagd om input. Het vraagstuk dat verreweg het 
meest is genoemd, betreft sport en bewegen op school. Veel partijen maken zich zorgen 
over het gebrek aan beweging bij leerlingen, de afnemende motorische vaardigheden en 
fitheid en het toenemende zitgedrag, overgewicht en hieraan gerelateerde aandoeningen 
en ziekten. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen vinden sport en beweging op 
school daarnaast essentieel om cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren. 
 
De NLsportraad is voor het uitbrengen van een advies over sport, bewegen en onderwijs 
de samenwerking aangegaan met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS).  
 

 
- - - - - - - - - 
19 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-fiscaliteit-bij-sportevenementen  
20 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/kamerstukken/2018/05/14/kamerbrief-bij-het-

advies-fiscaliteit-bij-sportevenementen   

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/briefadvies-fiscaliteit-bij-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/kamerstukken/2018/05/14/kamerbrief-bij-het-advies-fiscaliteit-bij-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/kamerstukken/2018/05/14/kamerbrief-bij-het-advies-fiscaliteit-bij-sportevenementen
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Op 10 september 2018 resulteerde deze samenwerking in het advies Plezier in bewegen, 
een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs.21 
In dit advies hebben de raden het perspectief genomen van het onderwijs. Op welke wijze 
kunnen sport en beweging aan het onderwijs bijdragen? En wat kan er van scholen 
worden verwacht op dit gebied? Na een uitgebreide analyse concludeerden de raden dat 
sport en bewegen belangrijk is en onlosmakelijk onderdeel zou moeten zijn van het 
curriculum. Hoe beter de ervaringen zijn in de jeugd, hoe actiever de leefstijl op latere 
leeftijd. Scholen, sportverenigingen, gemeenten en rijksoverheid kunnen het samen 
mogelijk maken dat er meer aandacht komt voor sporten en bewegen op school. 
Hoewel er al een aantal goede voorbeelden is, bieden veel scholen sport en bewegen 
nog te beperkt aan. De verschillen tussen scholen in de aandacht die zij geven aan 
sporten en bewegen zijn groot. Op scholen waar het sport- en beweegaanbod 
onvoldoende is, kunnen leerlingen niet profiteren van de voordelen van bewegen. Dit kan 
leiden tot kansenongelijkheid. 
 
De raden adviseerden de bewindslieden van OCW om de kerndoelen aan te scherpen 
voor sport en bewegen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, en de 
kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast adviseren zij scholen te 
werken met zogenaamde beweegteams, waarvan vakleerkrachten de spil zijn maar ook 
buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer 
samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer regie nemen om de 
samenwerking tot stand te brengen.  
 
De voorzitters van de drie raden hebben op 10 september 2018 het advies Plezier in 
bewegen aangeboden aan minister-president Rutte.22 Dezelfde dag is het advies 
gepresenteerd in Nieuwspoort. De minister-president noemde de samenwerking van de 
drie raden bijzonder. Op 18 oktober 2018 hebben de raden het advies toegelicht bij de 
onderwijscommissie van de Tweede Kamer en op 15 november bij minister Slob van 
Onderwijs.23 
 

 
 
- - - - - - - - - 
21 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/plezier-in-bewegen  
22 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/nieuws/2018/09/10/plezier-in-bewegen---een-oproep-tot-

dagelijks-sporten-en-bewegen-in-het-onderwijs  
23 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2018/10/19/technische-briefing-tweede-kamer-

advies-plezier-in-bewegen  

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/plezier-in-bewegen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/nieuws/2018/09/10/plezier-in-bewegen---een-oproep-tot-dagelijks-sporten-en-bewegen-in-het-onderwijs
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/nieuws/2018/09/10/plezier-in-bewegen---een-oproep-tot-dagelijks-sporten-en-bewegen-in-het-onderwijs
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2018/10/19/technische-briefing-tweede-kamer-advies-plezier-in-bewegen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2018/10/19/technische-briefing-tweede-kamer-advies-plezier-in-bewegen
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Op 28 januari 2019 is het kabinetsstandpunt op het advies aan de Tweede Kamer 
gestuurd.24 Minister Slob geeft in zijn reactie aan dat hij de aanbevelingen om een norm in 
te voeren om tweemaal een half uur te bewegen en om de inzet van personeel te 
verruimen niet overneemt. Hij geeft aan binnen de bestaande wettelijke en financiële 
kaders te willen zoeken naar mogelijkheden om lokale samenwerking te versterken.  
 
De NLsportraad blijft in 2019 nauwgezet volgen welke opvolging het advies krijgt. Minister 
Slob heeft aangeboden hierover het gesprek aan te gaan. 
 
 
3.1.5 Open kaart bij Impact (Programmalijn 1) 
Bij de oprichting heeft het kabinet aan de Nederlandse Sportraad gevraagd te adviseren op 
welke wijze de impact van grote sportevenementen kan verbeteren. Op 27 september 2018 
resulteerde dit in het advies Open kaart bij impact, advies om de impact van evenementen 
te vergroten.25 
 
De NLsportraad adviseert minister Bruins om evenementorganisatoren en hun partners te 
vragen vooraf expliciete doelen te stellen, tijdens het evenement deze doelen gericht na te 
streven en achteraf de resultaten te meten. De focus op doelen helpt niet alleen de impact 
te vergroten, maar ook om de transparantie te verhogen. Door open kaart te geven over 
impact kunnen organisatoren prognoses en uitkomsten van sportevenementen delen met 
hun partners, met de lokale politiek en de lokale bevolking. Ook kan zodoende 
kennisontwikkeling en kennisdeling in de evenementenbranche tot stand komen. 

 
De NLsportraad adviseert de minister daarnaast als subsidievoorwaarde te stellen dat 
sportevenementen altijd een bijdrage leveren aan de sport zelf. Daarbij kan het gaan om 
verbetering van de topsportprestaties, de sportbeleving, de sportdeelname of de 
sportinfrastructuur. Dit lijkt een open deur, maar niet zelden profiteert de sportsector 
nauwelijks mee van de organisatie van een sportevenement. 
De NLsportraad beveelt de minister aan om voor sportevenementen de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (MKBA) als meetinstrument  te introduceren. De MKBA is een 
handig instrument zowel om prognoses te maken als om (tussentijdse) resultaten te 
meten. Ter ondersteuning van de praktijk heeft de NLsportraad een handreiking en een 
rekentool laten ontwikkelen voor MKBA’s. Zo kunnen evenementenorganisatoren de 
MKBA op maat uitvoeren - bij grote én kleine sportevenementen. 
 
De minister heeft het advies vrijwel onmiddellijk na ontvangst met een standpunt aan de 
Tweede Kamer doorgestuurd.26 De minister heeft in het Beleidskader sportevenementen 
2019-2020 het criterium voor ‘sportontwikkeling’ overgenomen. Overige aanbevelingen wil 
de minister eerst met partners bespreken om mogelijk in een later stadium in te voeren. 

 
- - - - - - - - - 
24 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/28/kamerbrief-met-beleidsreactie-op-

advies-plezier-in-bewegen  
25 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/open-kaart-bij-impact  
26 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-bij-voortgangsbrief-advies-

beleidskader-sportevenementen  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/28/kamerbrief-met-beleidsreactie-op-advies-plezier-in-bewegen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/28/kamerbrief-met-beleidsreactie-op-advies-plezier-in-bewegen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/open-kaart-bij-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-bij-voortgangsbrief-advies-beleidskader-sportevenementen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-bij-voortgangsbrief-advies-beleidskader-sportevenementen
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3.2 Uitvoering werkprogramma 2018-2020: lopende 
adviezen 

3.2.1 Strategische agenda en beleidskader sportevenementen (Programmalijn 1) 
Bij de oprichting in 2016 is aan de Nederlandse Sportraad gevraagd om te adviseren over 
een strategische evenementenkalender voor Nederland. In november 2017 heeft minister 
Bruins van Medische Zorg en Sport aan de NLsportraad gevraagd welke toonaangevende 
sportevenementen hij zou kunnen ondersteunen. De NLsportraad heeft deze 
adviesaanvraag aangegrepen om na te denken over een strategische 
evenementenagenda en, hiervan afgeleid, een nieuw beleidskader sportevenementen 
voor de rijksoverheid. 
Uit de analyse ‘Nederland op de kaart’ bleek dat in Nederland veel energie en potentieel 
is voor het organiseren van grote sportevenementen. Ook krijgen grote sportevenementen 
doorgaans veel publieke belangstelling en waardering. Het advies van de NLsportraad zal 
gaan over welke evenementenagenda de rijksoverheid het best kan hanteren, via welke 
scenario’s dit mogelijk is, welke doelen hiermee gediend zijn en welke instrumenten de 
rijksoverheid in kan zetten om deze doelen te behalen. 
 
De raad heeft in 2018 gesprekken gevoerd met evenementenorganisatoren, de 
sportsector, het bedrijfsleven en overheden om de gezamenlijke ambities op het spoor te 
komen. Daarnaast doet de NLsportraad deskresearch naar bruikbare instrumenten om 
uitvoering te geven aan deze evenementenagenda.  
 
Op 27 september 2018 heeft de NLsportraad een voortgangsbrief gestuurd aan minister 
Bruins. In deze brief zijn adviezen gegeven voor de korte termijn.27 De NLsportraad heeft 
onder andere geadviseerd om in 2019-2020 voorrang te geven aan subsidieverlening 
voor Olympische Kwalificatietoernooien (OKT’s) en subsidie mogelijk te maken voor 
verzamelde Nationale Kampioenschappen (NK’s). De minister heeft het tussentijdse 
advies vrijwel onmiddellijk na ontvangst met een standpunt aan de Tweede Kamer 
doorgestuurd.28 De minister wil het mogelijk maken om subsidie te verlenen voor OKT’s, 
maar acht subsidieverlening aan NK’s niet passend in het huidige beleidskader. 
 
De NLsportraad verwacht begin 2019 een advies voor een strategische agenda en een 
nieuw beleidskader sportevenementen (ingaande 2021) te geven. De planning is 
afgestemd op de gesprekken die minister Bruins met partners zal voeren over het 
deelakkoord ‘Topsport, media en evenementen’ van het Nationaal Sportakkoord. 
 
 
3.2.2 Organisatie en Financiering in de sport (Programmalijn 2) 
De NLsportraad heeft het voornemen om een advies uit te brengen over de organisatie en 
financiering van de sport opgenomen in het meerjarig werkprogramma Stip op de horizon. 
Met dit advies wil de NLsportraad bezien of de sportinfrastructuur in Nederland 
toekomstbestendig is. Deze analyse wil de NLsportraad doen voor zowel breedtesport, 
topsport als sportevenementen.  
 

 
- - - - - - - - - 
27 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2018/10/01/voortgangsbrief-advies-

strategische-agenda-en-beleidskader-grote-sportevenementen  
28 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-bij-

voortgangsbrief-advies-beleidskader-sportevenementen  

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2018/10/01/voortgangsbrief-advies-strategische-agenda-en-beleidskader-grote-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2018/10/01/voortgangsbrief-advies-strategische-agenda-en-beleidskader-grote-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-bij-voortgangsbrief-advies-beleidskader-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-bij-voortgangsbrief-advies-beleidskader-sportevenementen


 

19 

De NLsportraad laat via een brancherapport onderzoeken hoe de sport op dit moment is 
georganiseerd en gefinancierd en welke relevante ontwikkelingen te verwachten zijn voor 
de branche. Een van de vragen is hoe de financiering van rijksoverheid, provincies en 
gemeenten zich verhoudt tot andere financieringsstromen in de sport, zoals de 
financiering van bedrijven, banken, verzekeraars, kansspelen en de sporters zelf. Een 
internationale stelselvergelijking is hierbij een optie. Op basis van het brancherapport zal 
de NLsportraad adviezen geven over de organisatie en financiering van de Nederlandse 
sport in de toekomst. 
De NLsportraad verwacht het brancherapport medio 2019 te kunnen opleveren. Het 
advies volgt medio 2020. 
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4. Communicatie 

4.1 Communicatiestrategie 

Eind 2017 heeft de NLsportraad een communicatiestrategie laten ontwikkelen om beter te 
communiceren over lopende adviestrajecten en afgeronde adviezen. Deze strategie is 
voortgezet in 2018. Communicatie is nodig voor de interactieve en transparante werkwijze 
die de NLsportraad voorstaat. Daarnaast beziet de raad per advies welke 
communicatiemiddelen nodig zijn om relevante doelgroepen te bereiken. In de nazorgfase 
wil de raad de implementatie van adviezen (zichtbaar) monitoren. Onafhankelijkheid, 
transparantie en vernieuwing zijn kernwaarden van de raad. 
 
 

4.2 Werkbezoeken en bijeenkomsten 

Ten behoeve van adviestrajecten zoekt de NLsportraad de interactie op via eigen 
bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden.  
 
In 2018 heeft de NLsportraad zelf de volgende bijeenkomsten belegd: 
• stakeholdersbijeenkomsten voor het advies over de strategische agenda en het 

beleidskader grote sportevenementen met o.a. gemeenten, sportbonden en 
evenementenorganisatoren; 

• expertbijeenkomsten voor het advies Open kaart bij impact en de ontwikkeling van de 
bijbehorende maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA);  

• een dialoog met experts en ervaringsdeskundigen over sport, bewegen en onderwijs; 
• bijeenkomsten bij de aanbieding en presentatie van verschillende adviezen.  
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Daarnaast heeft de NLsportraad deelgenomen of een bijdrage geleverd aan de volgende 
externe bijeenkomsten: 
• De Ronde tafel met sportbonden in het kader van het Sportakkoord; 
• De bijeenkomst ‘De voorzet’ in het kader van het Sportakkoord; 
• Het afdrachtsdiner van de Nederlandse Loterijen; 
• De conferentie ‘Maatschappelijke opbrengst van sportevenementen’ van de provincie 

Gelderland; 
• De Sportieve opening van het parlementaire jaar; 
• De Speakers corner van de NOS; 
• De jaarbijeenkomst voor internationale bestuurders van NOC*NSF. 

 
Doorlopend zijn gesprekken gevoerd met departementen, provincies, politiek, koepels, 
adviesraden, planbureaus en kennisinstellingen en met organisaties uit de praktijk, zowel 
op verzoek van externen als op initiatief van de raad.  
 
Ook heeft de NLsportraad in 2018 een aantal grote sportevenementen bezocht.  
De NLsportraad was aanwezig bij het WK Allround schaatsen, de Volvo Ocean Race 
finish, de Sports for All games, Volley 2018, het EK veldrijden, The Hague GP judo, WK 
Inline en de European Championships (observer programma). 
 
 

4.3 Website 

De website van de NLsportraad dient als primair communicatiekanaal. Deze is te bereiken 
via www.nederlandse-sportraad.nl. De website bevat een overzicht van de raad, het 
werkprogramma, de adviezen, nieuwsberichten en relevante documenten. Eind 2018 is 
de website volledig geactualiseerd. 
 
De website van de NLsportraad maakt onderdeel uit van de websites gefaciliteerd door de 
rijksoverheid via het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Medewerkers van het 
secretariaat hebben een cursus gevolgd om de website te kunnen onderhouden en te 
voorzien van content. 
 
 

4.4 Social media 

De NLsportraad heeft sinds 2017 een Twitteraccount onder @NLsportraad. De 
NLsportraad zet het Twitteraccount vooral in ter ondersteuning van nieuwsberichten. De 
NLsportraad heeft in 2018 zelf 204 (re)tweets uitgestuurd. Het aantal volgers is in een jaar 
gestegen van circa 650 naar circa 1100. 
 
De inzet van social media is in 2018 verder uitgebreid met een LinkedIn pagina. Via deze 
pagina heeft de NLsportraad 195 volgers. In 2018 heeft de NLsportraad 12 keer iets 
geplaatst. De NLsportraad gebruikt de pagina voornamelijk ter ondersteuning van de 
inhoudelijke publicaties.  
 
 

http://www.nederlandse-sportraad.nl/


 

22 

4.5 Fotografie 

De NLsportraad zorgt dat van bijeenkomsten en andere gelegenheden foto’s worden 
gemaakt. Rechtenvrije foto’s worden gepubliceerd op de website en kunnen door derden 
worden opgevraagd. 
 
 

4.6 In de media 

De NLsportraad vindt het belangrijk naast inzet van eigen media ook de onafhankelijke 
media te bereiken voor onafhankelijke berichtgeving over de adviezen. De raad 
constateert dat het niet eenvoudig is om de sportjournalistiek te interesseren voor 
sportbeleid en de advisering hierover. Idem is de parlementaire pers niet gemakkelijk te 
interesseren voor het onderwerp sport. Het aantal journalisten dat het sportbeleid en 
ontwikkelingen in de sportsector kritisch volgt, is op één hand te tellen. De NLsportraad 
vindt het belangrijk dat het belang van sport voor de samenleving zich ook gaat 
reflecteren in de aandacht hiervoor van de onafhankelijke media, en zal zich hiervoor 
inzetten. 
 
In 2018 zijn berichten over adviezen van de NLsportraad verschenen in onafhankelijke 
vakmedia zoals Sport en Strategie en SportknowhowXL. In de reguliere pers deed vooral 
het advies ‘Plezier in Bewegen’ het goed. Er werd aandacht besteed aan het advies in alle 
landelijke kranten en in het NOS-journaal, het Jeugdjournaal en Nieuwsuur.    
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5. Verantwoording begroting 

 
De begroting van de Nederlandse Sportraad maakt onderdeel uit van de begroting van 
het ministerie van VWS. Het rijksjaarverslag 2018 wordt op 15 mei 2019 aan de Tweede 
Kamer aangeboden (verantwoordingsdag). De rijksbegroting 2020 wordt met Prinsjesdag 
aan de Tweede Kamer aangeboden. 
 
In 2018 had de NLsportraad de beschikking over een budget van € 787.000  
Hiervan is € 517.605 uitgegeven aan salaris en lasten ten behoeve van het personeel van 
het secretariaat en € 36.173 aan vacatievergoedingen voor de raad en de commissies.  
 
De materiële kosten van in totaal € 136.808 zijn vooral besteed aan communicatie 
(fotografie, vormgeving, drukwerk, bijeenkomsten) en aan voorbereidende analyses door 
derden. 
 
Aan het eind van het jaar bleef € 109.184 (13,87%) van het budget over. Dit heeft vooral 
te maken met uitstel van de aanbesteding van het brancherapport (zie 3.2.2) en het niet in 
rekening brengen van kosten voor waarneming van de algemeen secretaris door middel 
van een detachering. 
 
 

Realisatie begroting NLsportraad 2018  
Kasbudget 787.000 
Kasrealisatie 677.816 
  
Personeel 541.008 
Waarvan salaris en lasten secretariaat 504.835 
Waarvan vacatiegelden raad 23.403 
Waarvan vacatiegelden adviseurs/commissieleden 12.770 
  
Materieel 136.808 
Waarvan uitbesteding analyse 64.138 
Waarvan uitbesteding communicatie 72.670 
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Dit is een uitgave van de Nederlandse Sportraad 
 
 
De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken 
van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van 
sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda. 
Dat doet de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. 
De NLsportraad bestaat uit negen leden onder voorzitterschap van Michael van Praag. 
Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en  
praktisch uitvoerbaar. 
 
Zie https://www.nederlandse-sportraad.nl 

 

Maart 2019  

Foto omslag: David Rozing | Hollandse Hoogte 
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