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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 7 december 2020 een subsidieaanvraag van TIG 
Sports B.V. ontvangen voor het sportevenement World Gymnaestrada 2023 in 
Amsterdam. De aanvraag is ingediend in de categorie ‘aansprekend internationaal 
sportevenement’. In de brief van 16 februari 2021 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 de 
World Gymnaestrada 2023 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.  
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 voor de World Gymnaestrada 2023 als 
voldoende en komt daarmee tot een positief advies aan het ministerie van VWS. Er is 
een goed beschreven overkoepelend plan. De organisatie heeft de basis van het plan 
weloverwogen neergezet, maar gedetailleerder uitwerking moet nog volgen aangezien 
de aanvraag ruim twee en een half jaar voor plaatsvinden van de World Gymaestrada 
2023 is gedaan. De NLsportraad heeft op basis van het gesprek en de goede reputatie 
van de organisator, vertrouwen in verdere uitwerking van het plan. Ook de intensieve 
samenwerking met partner de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is 
vertrouwenwekkend.  
 
De World Gymnaestrada 2023 is als evenement uniek door het combineren van 
elementen uit diverse gymsportsportdisciplines zonder wedstrijdelement en klassement. 
Iedereen mag meedoen. Het is een breedtesportevenement, waarbij de kernwaarden 
sportplezier, saamhorigheid en respect centraal staan, wat goed past bij Nederland. De 
KNGU gebruikt het showelement dat aan het evenement vasthangt al langere tijd in het 
beleid om het klassieke sportaanbod te verbreden. De NLsportraad is ervan overtuigd 
dat het organiseren van de World Gymnaestrada en de side events een positieve impact 

                                                           
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01  
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen 
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kan hebben op de sportontwikkeling binnen de KNGU en het behoud /aanwas van 
leden.  
 
De gemeente Amsterdam is al in een vroeg stadium betrokken bij dit evenement. De 
KNGU en de gemeente Amsterdam zijn samen al langer partner in de gymsport. Dit 
evenement past goed binnen die samenwerking. De provincie Noord-Holland is wel 
betrokken als financier, maar niet beleidsmatig. De provincie maakt sinds het huidige 
coalitieakkoord wel weer sportbeleid.   
 
De organisatie heeft het bid mede gewonnen door een innovatieve aanpak. In aanloop 
naar de World Gymnaestrada 2023 ontwikkelt de KNGU een online podium, Digistage, 
op het (ook) nog te ontwikkelen Dutch Gymnastics TV om live turnwedstrijden tijdens dit 
evenement te kunnen laten zien. De NLsportraad beoordeelt dit als positief, er is 
duidelijk behoefte aan een online platform. Aangezien de raad niet verwacht dat de 
World Gymnaestrada 2023 breed wereldwijd op televisie getoond zal worden, is het 
wenselijk om juist digitaal en via social media content te verspreiden.  
 
Het evenement is erg aantrekkelijk voor een brede groep sporters en men verwacht 
deelnemers uit 65 landen. Het merendeel van de deelnemers is afkomstig uit Duitsland, 
België en Frankrijk. De organisatie zet nu in op 18.000 deelnemers/bezoekers. Uit vorige 
edities blijkt veel saamhorigheid en ontmoeting tussen culturen. Dit sociale aspect ziet 
de NLsportraad als een positief punt.  

 
De NLsportraad geeft een positief advies over de aanvraag, maar wil daarnaast graag 
een aantal aandachtspunten meegeven aan het ministerie van VWS en adviseert deze 
punten in de subsidieverlening te betrekken. Uiteraard realiseert de raad zich dat de 
organisatie nog twee en een half jaar heeft om het evenement te organiseren.  

 
• Het haalbaarheidsonderzoek is matig van kwaliteit en bevat geen benchmark ten 

opzichte van vorige edities. Ook de timing van het onderzoek roept vragen op: het is 
1,5 jaar na toekenning van het bid gepubliceerd. De raad krijgt daarnaast de indruk 
dat het onderzoeksbureau informatie van een ander evenement heeft gebruikt en 
beveelt de organisatie aan kritisch om te gaan met de uitkomsten. Wel geeft de 
organisatie zelf aan goed inzicht te hebben in voorgaande edities en daarop de 
begroting grotendeels te baseren. 

 
• Dit evenement richt zich op diversiteit en inclusiviteit. De organisatie besteedt 

daaraan ook aandacht tijdens het evenement, maar kan nog niet aangeven hoe dat 
vervolgens structureel aandacht krijgt binnen de KNGU. De NLsportraad adviseert om 
de aandacht voor inclusiviteit structureel te beleggen bij de KNGU om een groter 
leereffect te krijgen ook nadat het evenement heeft plaatsgevonden. De kans is nu 
aanwezig dat na het evenement toch een groot deel van de aandacht voor diversiteit 
en inclusie verdwijnt.  
 

• Volgens de organisatoren zouden bijna alle side events zonder het plaatsvinden van 
de World Gymnaestrada 2023 niet worden georganiseerd. Dat beoordeelt de 
NLsportraad positief. De NLsportraad adviseert om erop toe te zien dat de door de 
organisatie gestelde doelen van de side events worden geëvalueerd. Wel constateert 
de raad dat de side events grotendeels gericht zijn op de gymsport en de deelnemers 
uit diezelfde sport. De raad adviseert de organisatie om de doelgroep te verbreden 
om zo meer maatschappelijke impact te genereren met het evenement. Aangezien 
hier nog geen concrete plannen en ook geen samenwerkingspartners voor zijn ziet de 
raad daar een uitdaging voor de organisatie.  
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• De online community, de app, die voor de World Gymnaestrada 2023 wordt 

ontwikkeld voor deelnemers, vrijwilligers en de organisatie, is vooral gericht op een 
internationaal publiek en niet zozeer op Nederlandse deelnemers of bezoekers. 
Bovendien wordt de app op dit moment vooral gebruikt voor de inschrijving en 
registratie van de deelnemers. De NLsportraad adviseert om deze online community 
verder te ontwikkelen/uit te werken tot een internationaal platform waar (veel) online 
content op wordt gecreëerd.  
 

• De NLsportraad vraagt zich af of de organisator de operationele kant van dit 
evenement met 18.000 en mogelijk 20.000 deelnemers overziet en wat er in de 
komende twee en een half jaar op hen af gaat komen. De NLsportraad constateert 
dat er weliswaar nog genoeg tijd is, maar dat een groot aantal operationele zaken nog 
gerealiseerd moet worden. De raad adviseert de organisatie om zo snel mogelijk 
hiermee aan het werk te gaan en afspraken met scholen en bedrijven in Amsterdam 
te maken. Met name de scholen, waar deelnemers moeten gaan slapen, vormen voor 
de NLsportraad een zorgpunt. Ook het zorgen voor voldoende hotels voor minder 
valide deelnemers is een aandachtspunt. 
 

• De Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) verplicht de organisator tot live 
registratie van de opening, het gala en sluiting van de World Gymnaestrada 2023. De 
NLsportraad adviseert het ministerie van VWS om aan te dringen bij de organisator 
om hierover zo spoedig mogelijk met de FIG in gesprek te gaan. De NLsportraad 
verwacht weinig impact van de opnames, omdat het bij een breedtesportevenement 
vooral zal gaan om het verspreiden van beelden op social media. Deze kosten, die nu 
moeten worden gemaakt door de organisatie, zijn mogelijk onnodig.  

 
• Tot slot wil de NLsportraad het ministerie van VWS ter overweging geven om 

maatwerkafspraken te maken met de organisatoren over de meeropbrengsten en een 
verdelingsmechanisme tussen (financierings)partners. De organisatie geeft aan dat 
de subsidie een sluitpost is op de begroting. De verwachting is, hoe meer deelnemers 
er komen  hoe minder subsidie (achteraf) nodig is. Het zou mooi zijn dat het teveel 
aan subsidie opnieuw wordt geïnvesteerd door de KNGU, bijvoorbeeld in 
sportontwikkeling of inclusie. 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:  
• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (voorzitter)  
• Michael van Praag 
 
Adviseurs:  
• Arne de Groote 
• Erna van de Ven 
• Gerrit Middag 
• Lara Ankersmit 
• Nico Spreij 
• Nike Boor 
• Paul Hover 
• Reinoud van Assendelft de Coningh 

  
Secretariaat:  
• Lennart Langbroek 
• Jeanine Graaff 
 

Bijlage: deelnemers interview 
 
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager:  
• Bianca Wieman, Business Unit Manager Sporters & Fans KNGU 
• Norbert Chevalier, managing partner TIG Sports 
• José Holster, projectmanager TIG Sports 
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