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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 6 augustus 2020 een subsidieaanvraag van de
stichting KNVB Events ontvangen voor het sportevenement UEFA Futsal EURO 2022 in
Amsterdam en Groningen. De aanvraag is ingediend in de categorie ‘aansprekend
internationaal sportevenement’. Op 8 oktober 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 de subsidieaanvraag voor UEFA
Futsal EURO 2022 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 heeft bevestigd.
In onderstaand document wordt de uitkomst van de overwegingen voor het advies (op
basis van aangeleverde stukken en het interview) uiteengezet.

Advies aan VWS
De NLsportraad beoordeelt de subsidieaanvraag van UEFA Futsal EURO 2022 met een
voldoende en komt voor dit evenement tot een positief advies aan het ministerie van
VWS. De aanvraag is goed geschreven en er is vertrouwen in de organisatie door de
stichting KNVB Events. Het projectplan van UEFA Futsal EURO 2022 past goed in het
KNVB-beleid en heeft een duidelijke relatie met de maatschappelijke opgaven in de
samenleving. Ook gaat de organisatie de samenwerking aan met de twee speelsteden,
echter de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de steden is nog niet concreet.
Het evenement heeft veel potentie. Het hoofdevenement is duidelijk gekoppeld aan de
side-events die worden beschreven in het plan ‘Nooit meer buitenspel’. Zonder meer
draagt het evenement bij aan de bekendheid en ontwikkeling van zaalvoetbal/futsal. De
stichting KNVB Events wil UEFA Futsal EURO 2020 benutten net als bij WEURO2017
om de deelname aan (een vorm van) voetbal te stimuleren, en leden te werven juist
onder de doelgroep die is afgehaakt of nog niet aan voetbal deelneemt. Futsal wordt wel
anders neergezet dan WEURO2017, vooral door de link met straatvoetbal en het
(unieke) maatschappelijk programma. De UEFA ondersteunt deze ambitie omdat zij
futsal ook via Nederland in Noord-Europa wil promoten. Het evenement biedt volop
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Op basis van de vastgestelde werkwijze van de beoordelingscommissie worden
subsidieaanvragers uitgenodigd voor een interview.
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kansen voor sportinnovatie, sportontwikkeling en maatschappelijke en economische
impact; echter niet al deze kansen zijn in het plan opgenomen. Ook is de relatie tussen
de voorgenomen activiteiten en de beoogde effecten niet goed onderbouwd. Positief is
de NLsportraad over de (media)exposure, met daarin wel als opgave om een nieuwe
doelgroep te bereiken via social media. Het plan is een goed voorbeeld van de
Nederlandse aanpak. De kernwaarden open, inclusief en inventief komen terug in deze
aanvraag. Het sportevenement is voor iedereen toegankelijk; zoveel mogelijk mensen in
binnen- en buitenland kunnen (op een innovatieve manier) genieten van het evenement.
De NLsportraad beoordeelt deze aanvraag met een voldoende, maar wil daarnaast
graag een aantal aandachtspunten onder de aandacht brengen bij VWS. De
NLsportraad adviseert deze aandachtspunten in de subsidieverlening te betrekken.
• Het evenement past binnen de langetermijnvisie van de KNVB. Daarnaast werkt de
stichting KNVB Events samen met de gemeente Amsterdam en de gemeente
Groningen waarin de samenwerking wordt gezocht met verschillende beleidsvelden
binnen de gemeente, o.a. participatie en jeugdzorg. De NLsportraad adviseert de
aansluiting van UEFA Futsal 2022 op de plannen van de gemeenten concreter te
laten maken en duidelijker te maken wat deze plannen opleveren. De beschrijving
hiervan is niet heel uitgebreid.
• Voor zowel het hoofdevenement als de organisatie van het sportief maatschappelijke
programma werkt de stichting KNVB Events samen met de gemeenten binnen
bestaande structuren en programma’s. Een heldere relatie tussen doel, interventie,
middelen en impact ontbreekt echter. In het projectplan staat nergens beschreven wat
er al zou zijn gedaan zonder UEFA Futsal Euro 2022 en wat er (meer) gebeurt
dankzij het evenement. In de toelichting naderhand is bevestigd dat vrijwel alle
activiteiten extra zijn. De NLsportraad beveelt aan dit duidelijker te laten maken.
• Er zijn doelen gesteld ten aanzien van ledengroei na het evenement. De wijze van
evaluatie van de gestelde doelen roept vragen op. Een evenement in twee steden
met landelijke effecten roept vraagtekens op. Het KNVB Voetbalpanel is geen
geschikt forum als de stichting KNVB Events de belangstelling buiten ‘hard core’
voetbalfans wil meten. Ook is niet altijd duidelijk hoe in de uitvoering van metingen is
voorzien. De NLsportraad beveelt aan om de organisatie een aangepast plan te
vragen voor de evaluatie van de gestelde doelen, inbegrepen de wijze waarop dit
gemeten wordt.
• In het plan is niets opgenomen over de economische impact. De organisatie heeft in
de toelichting aangegeven dat dit een bewuste keuze is (focus). De NLsportraad acht
dit een gemiste kans, zeker omdat de KNVB en UEFA hierover veel kennis hebben,
en beveelt aan de organisatie te vragen een meting naar de regionale economische
impact te doen.
• De organisatie maakt een duidelijke keuze voor een aantal beoogde effecten:
sportdeelname en verenigingslidmaatschap bij een specifieke doelgroep (jongeren,
lage SES) en de daarbij veronderstelde maatschappelijke effecten. Het (landelijke)
succes van het bereiken van deze effecten hangt sterk samen met de mate waarin
derden (verenigingen) dit initiatief oppakken en verder brengen. Er zijn tenslotte bijna
geen futsal verenigingen in de buurt en er is onvoldoende onderbouwd dat een deel
van de jongeren die uitvallen bij veldvoetbal overstappen naar of geïnteresseerd zijn
in futsal. De uitkomst is daarom onzeker. De NLsportraad beveelt aan deze effecten
onafhankelijk te laten onderzoeken.
• Nederland wil internationaal bekend staan om haar ambitie en talent voor het
organiseren van sportevenementen. Dat betekent dat een sportevenement ook
voldoende exposure moet hebben in verschillende soorten media. Voor wat betreft de
traditionele media biedt het plan veel vertrouwen. Echter om de doelgroep te
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bereiken, is ook de inzet van nieuwe media nodig. De NLsportraad raadt aan om de
organisatie te vragen zo spoedig mogelijk een nieuwe-mediastrategie op te zetten en
de betreffende vacature tijdig en op voldoende niveau te laten invullen.
Het evenement heeft een enorm potentieel, past binnen de huidige tijd en kan om die
reden een enorm succes worden. Voorwaarde is daarbij wel dat de daarbij passende
(social) media kanalen worden ingezet, naast de bestaande en traditionele.
UEFA Futsal EURO 2022 past goed bij de manier waarop NL branding in het
buitenland wordt neergezet. Het is voor de eerste keer dat een Europees
Kampioenschap Futsal met maar liefst 16 landenteams wordt georganiseerd en dat is
voor de branding gunstig. De link met andere Urban sports is waardevol. De keuze
voor de gemeente Groningen is in verband met spreiding van toerisme in Nederland
een positief punt. Advies van de NLsportraad is om dan ook het Nederlandse Futsal
team naar Groningen toe sturen om daarmee het belang aan te geven van deze
speelstad in het Noorden.
De NLsportraad is van mening dat de kostenefficiency van het plan niet optimaal is.
Uit de begroting en de mondelinge toelichting blijkt daarnaast dat de UEFA op dit
moment nog geen definitieve toezegging heeft gedaan over een bijdrage aan dit
evenement in afwachting van de bijdrage van VWS. De kosten en de opbrengsten
van sponsoring en ticketing lijken niet met elkaar in balans. De NLsportraad heeft
deze punten niet meegewogen in de beoordeling, maar wil dit wel onder de aandacht
brengen van VWS.
Aandachtspunt bij dit evenement is de haalbaarheid gelet op de korte tijd die de
organisatie nog rest in relatie tot het grote aantal activiteiten dat wordt opgezet door
de stichting KNVB Events. Ook de coronacrisis kan de voorbereiding en activiteiten in
aanloop naar het evenement nog ernstig bemoeilijken. De NLsportraad raadt VWS
aan om hierover gedurig in contact te blijven met de organisatie.
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Bijlage: deelnemers vergadering
beoordelingscommissie
Raadsleden:
• Leanne van den Hoek (voorzitter)
Adviseurs:
• Champ Bouwman
• Erna van de Ven
• Gerrit Middag
• Lara Ankersmit
• Maurice Leeser
• Moniek Kleinsman
• Paul Hover
• Reinoud van Assendelft de Coningh
Secretariaat:
• Mariëtte van der Voet
• Jeanine Graaff

Bijlage: deelnemers interview
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager:
• Gijs de Jong (toernooidirecteur UEFA Futsal EURO 2022)
• Arthur Admiraal (projectleider UEFA Futsal EURO 2022)
• Mohamed Attaibi (zaalvoetbalinternational Oranje Futsal)
• Johan Versteeg (financial controller)
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