Column remco hoekman

Sportstad
Sport is booming. Meer mensen sporten, meer geld gaat om in sport en er is meer sport
op tv. Daarnaast profileert iedereen zich graag met sport. Nederland zet, met NOC*NSF
als initiator, nadrukkelijk in op de Olympische Spelen van 2028. Niet alleen om met veel
gouden medailles de show te stelen. Maar ook om het centrum van de sport te zijn en een
land dat ‘uitblinkt op alle niveaus’. Sport als smeerolie om de samenwerking tussen overheden,
bedrijven en bevolking te verbeteren, waardoor geëxcelleerd kan worden. >
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