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Verslag bijeenkomsten 2 juli AMSTERDAM
Tijdens de WK Beachvolleybal organiseerden het ministerie van VWS, G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven), VSG, NBTC, Sport & Zaken, NISB en NOC*NSF verschillende bijeenkomsten.
De onderwerpen en vraagstukken die daar werden besproken willen we niet alleen met de deelnemers van de eigen bijeenkomst
delen, maar ook met andere doelgroepen voor wie de inhoud interessant kan zijn. Daarom heeft NISB de verslagen van
verschillende bijeenkomsten gebundeld en ook de verbinding gelegd tussen de afzonderlijke bijeenkomsten en interessante links
naar theorie, beleid en praktijk.
In deze nieuwsbrief vind je het verslag van de bijeenkomst voor internationale bestuurders

Verslag bijeenkomst internationale sportbestuurders
Op de bijeenkomst voor Nederlanders in
internationale besturen en commissies stond
het thema ‘veranderingen in de sport en hoe
hiermee omgaan’ centraal. De wereld van de
sport verandert immers in rap tempo.
Ontwikkelingen in de sport lijken in de laatste
jaren bovendien sneller te gaan dan het in het
verleden het geval was. Wat helpt in deze
snelle tijden is zelf het roer in handen te
houden en in de ‘driver’s seat’ te blijven.
Fernando Lima, secretary general van de FIVB,
de International Volleyball Federation, was de
eerste spreker tijdens de bijeenkomst. Hij
schetste in zijn presentatie het transitieproces
van de FIVB. Vanuit de overtuiging, dat de FIVB
in de toekomst alleen succesvol kan zijn als zij
zelf het roer in handen houdt, is men de transitie
ingegaan. Dit heeft geleid tot veranderingen op
bijna alle beleidsterreinen van de FIVB. Bestuur
en directie zijn aangepast. Good Governance

binnen de FIVB heeft nog meer aandacht
gekregen en er is een strategisch plan
ontwikkeld. Het plan omhelst onder meer de
doelstellingen om in 2020 vier nieuwe sponsoren
met een inbreng van USD 10 miljoen te werven,
om bij het IOC van groep 2 naar groep 1 te
promoveren, wat onder meer extra inkomsten
genereerd en om in 2018, na voetbal na, de
meeste sociaal maatschappelijke projecten
wereldwijd uit te voeren.

Als je er niet er voor zorgt, dat je in de
driver’s seat blijft, nemen anderen het
roer van je over.
Fernando Lima

Aansluitend op de presentatie van Fernando
Lima, spraken Jan Fransoo, President
International Korfball Federation, en Frits Brink,
Executive Director World Air Sports Federation,
over de veranderingen bij SportAccord, de
koepelorganisatie van Olympische en nietolympische federaties. Als vertegenwoordiger en
spreekbuis van, in principe, alle internationale
sportfederaties had SportAccord in het verleden
een belangrijke rol in het internationale sportveld.
Bovendien organiseerde SportAccord jaarlijks de
Convention, een combinatie van
jaarvergaderingen van internationale federaties
en podium voor sportaanbieders. Standpunten en
voornemens van de SportAccord voorzitter
Marius Vizer riepen in de laatste maanden echter
veel weerstand op. Uiteindelijk leidde dit tot het
aftreden van de voorzitter en het annuleren van
de Convention volgend jaar. Volgens Fransoo en
Brink is hierdoor een vacuum ontstaan dat
verstrekkende gevolgen kan hebben. Vooral voor
niet-olympische federaties kan dit nadelijjk
uitwerken omdat zij een belangrijk podium en
spreekbuis missen. Echter zijn hierdoor ook
kansen ontstaan om onder meer de
samenwerking tussen internationale federaties,
het IOC en NOC’s te herzien en nieuwe
samenwerkingsvormen te realiseren.
Tot slot gaf Jacob Bergsma namens de
Gemeente Amsterdam een toelichting op de
Amsterdamse benadering van internationale
sportevenementen. Geïnspireerd door de
sportieve successen tijdens de Olympische
Spelen in Sydney 2000 en later door het
ontstaan van het Olympisch Plan ontwikkelde

Meer weten?

Amsterdam een nieuwe evenementenstrategie
met drie focusgebieden: internationaal
toonaangevende events, internationale
congressen & conferenties en ontwikkeling van
eigen events. Bij alle (topsport)events en
congressen wordt er naar gestreefd om ook de
breedtesport door middel van site events erbij te
betrekken. Dit heeft er toe geleid, dat de
sportparticipatie in de stad van 61% (2009) naar
67% (2013) is gestegen. Bergsma wees er ook
op, dat sportevenementen in Amsterdam een
impuls zijn ook voor andere terreinen. Zo gaan
events in de stad vaak hand in hand met
infrastructurele projecten en een verbeterde
ontsluiting van de stad.

In 2020 zal de gemiddelde snelheid
tijdens spitsuren met 30 kilometer per
uur toenemen. Dat hebben we dan strak
maar mooi, mede dankzij de sport.

Heeft u vragen of opmerkingen over de sessie of
over dit verslag? Neem vooral contact op met:
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Organisatie
Organisatie: NOC*NSF, Nevobo en gemeente
Amsterdam

Colofon
I.s.m. NOC*NSF coördineert NISB de
verslaglegging van de bijeenkomsten van Sportief
Verbinden.

’s Zomers en ’s winters volleybal
Sinds 1996 staat beachvolleybal op de
Olympische agenda. In 2004 omarmt de Nevobo
deze nieuwe tak van sport en start met actief
beleid.
Vanaf dat jaar is het snel gegaan. In 10 jaar tijd
groeide het aantal beachvolleybal clubs van 4
naar 200. Beachvolleybal accommodaties
springen momenteel als paddenstoelen uit de
grond en meer dan 150 trainers hebben
inmiddels hun beachvolleybal licentie behaald.
Aan de randvoorwaarden voor sportparticipatie
(aanbod, accommodatie en kader) wordt hard
gewerkt en met succes! Maar er is ook nog een
wereld te winnen.
Want ondanks de onstuimige groei wordt
beachvolleybal toch nog niet door iedereen
serieus genomen en er zijn nog steeds mensen
die denken dat het strand een noodzakelijke
voorwaarde is om deze sport te kunnen
beoefenen.
Daarom zet de Nevobo de komende jaren de
ingezette koers door. Onze ambitie is dat in 2020
iedere volleybalvereniging in Nederland met meer
dan 100 leden naast het zaalvolleybal in de
winter, ’s zomers beachvolleybal aanbiedt.
Want op die manier zal het beachvolleybal (topen breedte) zich verder ontwikkelen. Wordt
volleybal binnen- en buitensport die 12 maanden
per jaar beoefend kan worden. En krijgen we
verenigingen die beschikken over een eigen
accommodatie en zo hun leden een thuis kunnen
bieden, evenals dat zij scholen en ouderen
kunnen ontvangen. Beachvolleybal is daarmee
doel op zich en tegelijkertijd instrument om de
volleybalsport in Nederland te versterken.
Joëlle Staps, Algemeen Directeur Nevobo
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