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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 november 2020 een subsidieaanvraag van het WK 
volleybal dames 2022 B.V. ontvangen voor het sportevenement WK volleybal dames 
2022 in Gelderland (Apeldoorn, Arnhem) en Rotterdam. De aanvraag is ingediend in de 
categorie ‘aansprekend internationaal sportevenement’. Bij de brief van 3 december 
2020 vroeg het ministerie van VWS de NLsportraad om te beoordelen of het evenement 
internationaal aansprekend is.  
 
De beoordelingscommissie van de NLsportraad heeft de subsidieaanvraag voor het WK 
volleybal dames 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. Bij subsidieaanvragen boven de € 2,5 miljoen euro geldt een extra 
criterium voor de ‘subsidiabiliteit’ van een sportevenement, criterium 7. Dit criterium 
wordt apart beoordeeld los van de andere zes criteria. Voor criterium 7 wordt vooraf 
contact gezocht door commissieleden met de aanvrager om extra informatie in te winnen 
over de organisatie en financiering van het evenement. 
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 geeft voor het WK volleybal dames 2022 een positief advies aan het 
ministerie van VWS.  
 
Het WK volleybal dames 2022 is een sportevenement met potentie, zowel als het gaat 
om het toernooi zelf als ten aanzien van het creëren van sportieve, economische en 
maatschappelijke legacy. Er ligt een uitgebreid plan voor het hoofdevenement. De 
organisatie is solide. Het verwerven van de organisatierechten voor dit WK volleybal is 
een prestatie van formaat. Er lijkt veel vertrouwen te zijn van de Fédération 
Internationale de Volleyball (FIVB) in de Nederlandse organisatie. De ontwikkeling van 
de volleybalsport, in Nederland en internationaal, staat centraal in de plannen rondom 
het WK volleybal. Onder de noemer “Goud kan altijd beter” wordt het evenement 
gebruikt als strategische hefboom om de volleybalpiramide van breedtesport, 
talentontwikkeling, eredivisie en nationale teams door te ontwikkelen. Voor de 

                                                           
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01  
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen 
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breedtesport heeft de Nevobo het plan om regionale Superclubs te ontwikkelen, die 
andere verenigingen helpen om samen een kwaliteitsstap te maken in het aanbod en de 
begeleiding. Door dit te verbinden aan het WK wil de bond het proces versnellen én de 
Superclubs een rol geven in de uitvoering van het evenement. Daarnaast mikt de 
organisatie met een breed activatieprogramma gericht op scholen en buurten op meer 
aanwas voor de sport. De organisatie kiest ervoor om meerdere maatschappelijke 
thema’s na te streven rond het evenement. Op conceptueel niveau sluiten 
maatschappelijke plannen goed aan op het WK.  
 
Het evenement zelf is innovatief: het toernooi speelt zich af in een grote indoorlocatie 
(Gelredome) met meerdere velden en een festivalbeleving. Hierdoor lijkt het haalbaar 
om ook veel publiek te trekken rondom wedstrijden met iets minder aansprekende 
teams. De organisatoren geven aan dat het innovatieve karakter van het evenement 
voor de internationale bond de doorslag gaf in de bidfase.  
 
Het evenement maakt een belangrijk onderdeel uit van het strategisch plan van de 
Nevobo en is de centrale katalysator in dit beleid. Het evenement lijkt daarnaast ook aan 
te sluiten op de doelstellingen van de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, 
Apeldoorn en Rotterdam als het gaat om (media)exposure, naamsbekendheid en 
economische impact.  
 
De organisatoren geven aan dat er met de planvorming voor het WK volleybal 2022 op 
onderdelen (bijvoorbeeld voeding, handelsmissies) ook een blauwdruk is gemaakt voor 
toekomstige evenementen. Daarvoor heeft de Nevobo nauw overleg gevoerd met 
NOC*NSF.  
 
Het WK volleybal dames 2022 is een evenement met mondiaal aanzien en past 
uitstekend bij NL Branding: open, inclusief en inventief. De organisatie wil met dit 
evenement hét voorbeeld voor de wereld stellen hoe wij in Nederland sportevenementen 
van deze omvang op de ‘Nederlandse manier’ organiseren.  
Zowel het plan voor duurzaamheid als het plan voor gezonde voeding zorgen ervoor dat 
er met dit evenement weer een volgende stap wordt gezet in de ontwikkeling van de 
‘Nederlandse aanpak’ als het gaat om de organisatie van (grote) sportevenementen.  
Door het betrekken van het thema duurzaam en gezond voedsel zet de organisator 
zowel de universiteit van Wageningen als hét kenniscentrum op dit gebied als Nederland 
als een van het grootste mondiale voedselproducenten op de kaart. Ook de 
samenwerking met de Radboud Universiteit is positief. Deze samenwerking resulteert 
onder andere in de organisatie van twee internationale congressen over voeding en 
preventie die tijdens het WK georganiseerd worden. Tevens vindt het internationale 
congres van de FIVB plaats.  
 
Het algemene beeld bij de begroting is dat het een solide businesscase is, met hier en 
daar conservatieve aannamen. Er is goed onderhandeld met de internationale 
volleybalbond. De raming lijkt behoorlijk volledig. Het detailniveau sluit redelijk aan bij de 
fase van voorbereiding van dit evenement. Inmiddels is er ook een sponsoring plan 
opgesteld.  
 
De personeelskosten van het WK volleybal dames 2022 zijn begroot op 3,6 miljoen euro.  
Vergelijkenderwijs komt dit bedrag niet onredelijk over. De uurtarieven zijn in lijn met  
andere begrotingen van (vergelijkbare) sportevenementen. Een sterk punt is dat zowel  
TIG Sports als de Nevobo gebaat zijn bij een zo goed mogelijk resultaat. TIG Sports en  
de Nevobo dragen het risico op het sluiten van de begroting, zij worden als laatste  
uitbetaald door de BV. Verder zijn er COVID-clausules opgenomen in alle contracten  
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door de organisatoren. Conclusie: het WK volleybal dames 2022 is een groot  
sportevenement met bijbehorende begroting, maar de gevraagde subsidie staat in  
verhouding tot het projectplan en de andere financieringsstromen.  
 
De NLsportraad geeft een positief advies over de aanvraag, maar wil daarnaast graag 
een aantal aandachtspunten meegeven aan het ministerie van VWS. De NLsportraad 
adviseert deze punten in de subsidieverlening te betrekken. 
 
• Het project kent veel potentie. Er worden veel sportieve en maatschappelijke doelen  

omschreven en de documenten schetsen niet allemaal hetzelfde beeld. Doelen zijn 
niet SMART geformuleerd, dat geldt zowel voor de organisator zelf als voor de 
overheden, waardoor sturing op resultaat niet mogelijk is. Vraag is ook welke 
prioritering er is. Daardoor rijzen er vragen bij de beoordelingscommissie: waar gaan 
de organisatoren zich nu precies aan committeren? Zijn alle voornemens wel 
haalbaar? Deze vragen worden mede gevoed door de grote hoeveelheid documenten 
waarbij gezocht moet worden naar de samenhang tussen onderwerpen. De 
NLsportraad raadt aan monitoring, evaluatie en kennisdeling – over de organisatie en 
de resultaten van het evenement - voorwaardelijk te stellen in het geval van 
subsidieverlening. 

 
• De organisatie kiest ervoor om meerdere maatschappelijke thema’s te benoemen in 

de aanvraag. De meest prominente thema’s zijn; gezonde voeding, Bas van de Goor 
Foundation (thema diabetes), duurzaamheid (plan Copper8 en More2Win) en de 
Superclub. Daarnaast is er het side event plan van de Gelderse Sport Federatie 
waarmee men een koppeling maakt naar de zes maatschappelijke categorieën van 
het ministerie van VWS. In al deze plannen ontbreken echter diepgang en concrete 
impactdoelstellingen. Ook is niet duidelijk welke side events specifiek voor het WK 
volleybal dames 2022 worden georganiseerd. De Nevobo positioneert zich niet als 
organisator en eindverantwoordelijke van de maatschappelijke thema’s maar als 
verbinder met het evenement als podium. Daardoor is het niet duidelijk aan hoeveel 
side events de organisator zich committeert. De NLsportraad raadt de organisator 
aan de regie te nemen over de side events en binnen deze side events ook duidelijke 
keuzes te maken, en raadt het ministerie van VWS aan om hierover in gesprek te 
gaan met de organisator.  

 
• Aandachtspunt is dat er bij deze aanvraag geen contracten van de FIVB met de 

organisatoren zijn meegestuurd, maar in het interview is aangegeven dat er solide 
afspraken met de FIVB zijn. Het advies van de NLsportraad aan het ministerie van 
VWS is om aan te dringen bij de organisator om zo snel mogelijk een sluitend 
contract af te sluiten met de FIVB voor wat betreft het Nederlandse deel van het WK 
volleybal dames 2022 met daarin opgenomen de verdere uitwerking van de 
mediaexposure (uitzendrechten en productiekosten).  

 
• De begroting laat een aantal scenario’s zien die afhankelijk zijn van externe factoren.  

Er is meer duidelijkheid nodig over de bandbreedte van de ticketverkoop die ligt 
tussen de 3-6 miljoen euro. Het is onwenselijk dat eventuele meevallers uit de 
ticketverkoop of sponsorinkomsten niet kunnen worden meegenomen in de 
planvoering maar pas in de uitvoeringsfase beschikbaar komen. Mogelijke risico’s zijn 
dat de huidige sponsorinkomsten laag zijn ingeschat. Als er extra inkomsten uit de 
ticketverkoop of sponsorinkomsten ontstaan dan worden die nog tijdens het toernooi 
ingezet om het bereik te vergroten. Dit leidt tot ad hoc beleid van de organisatoren. 
De NLsportraad adviseert het ministerie van VWS om in gesprek met de 
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organisatoren een zo reëel mogelijke inschatting te maken van de opbrengsten en de 
begroting zo sluitend mogelijk te krijgen. 
 

• Tenslotte wil de NLsportraad aan het ministerie van VWS de aanbeveling doen om 
maatwerk afspraken te maken met de organisatoren over de meeropbrengsten en 
een verdelingsmechanisme tussen (financierings)partners, juist omdat het hier een 
groot evenement betreft waarbij ook criterium 7 geldt. Een eventuele meevaller wordt 
nu standaard opgeëist door de rijksoverheid of door de organisator tijdens het 
evenement omgezet in ad hoc beleid. Hiervan gaat geen positieve prikkel uit naar de 
organisatoren en de partners/sponsoren. Als voorbeeld brengt de NLsportraad 
EURO-2000 in herinnering waarbij de meeropbrengsten in onderling overleg tussen 
de KNVB en het ministerie van VWS zijn geïnvesteerd in het jeugdvoetbal.  
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Bijlage: deelnemers (voorbereiding) vergadering 
beoordelingscommissie 
 
Raadsleden:  
• Leanne van den Hoek (voorzitter)  
• Michael van Praag 
 
Adviseurs:  
• Arne de Groote 
• Champ Bouwman 
• Duncan Stutterheim 
• Erna van de Ven 
• Gerrit Middag 
• Hans Slender 
• Lara Ankersmit 
• Maurice Leeser 
• Paul Hover 
• Sigrid Schenk 

  
Secretariaat:  
• Mariëtte van der Voet 
• Jeanine Graaff 
 

Bijlage: deelnemers interview 
 
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager:  
• Michel Everaert, directeur sportontwikkeling en evenementen Nevobo 
• Niels Markensteijn, managing partner TIG Sports 
 
 

Bijlage: deelnemers overleg over criterium 7  
 
Adviseurs:  
• Duncan Stutterheim 
• Sigrid Schenk 

  
Secretariaat:  
• Mariëtte van der Voet 
• Jeanine Graaff 
 
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager:  
• Michel Everaert, directeur sportontwikkeling en evenementen Nevobo 
• Niels Markensteijn, managing partner TIG Sports 
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