Verslaglegging Sportief Verbinden
WK Beachvolleybal - 26 juni t/m 5 juli 2015
Verslag bijeenkomsten 2 juli DEN HAAG
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 expertmeeting VSG en alliantiemanagers en de bijeenkomst voor penningmeesters
sportbonden

Derde NOC*NSF Penningmeestersoverleg bij WK Beachvolleybal
Op 2 juli jongstleden vond in de prachtige
ambiance van het WK beachvolleybal het
Penningmeestersoverleg plaats onder leiding van
Anneke van Zanen-Nieberg, penningmeester
NOC*NSF. Kees Oudshoorn, directeur VNONCW, heette de aanwezigen welkom in de
Malietoren, thuisbasis van VNO-NCW. Daarna
nam Ellen Groen van CBS ons mee in de
sporteconomie van Nederland en wat dit betekent
voor de financiering van de sport.
Ruim 30 penningmeesters van sportbonden
aangesloten bij NOC*NSF waren hierbij
aanwezig. Het overleg startte met een presentatie
van Huibert Brands, projectleider
Organisatieontwikkeling, over financiële trends bij
sportbonden afkomstig uit de NOC*NSF
Sportbonden Monitor.
Na een korte discussie over een aantal trends
volgde een presentatie van Hans Gerrits Jans,
penningmeester KNZB, over het behouden van
financiële stabiliteit binnen de KNZB. Centraal
hierbij stond dat de KNZB meer voor de
zwemsport wil betekenen en er niet alleen maar
wil zijn voor de georganiseerde zwemmers. Na
de pauze ging Jan Los, penningmeester KWBN,
samen met Henry Bronckhorst, directeur KWBN,
middels hun presentatie in op het vergroten van
het verdienvermogen van de KWBN. Zij
presenteerden een nieuw verdienmodel dat de
KWBN gaat introduceren om wandelend
Nederland in haar behoefte te kunnen bedienen.

Tijdens het overleg is ook kort gesproken over
subsidies via het Erasmus+ programma. De
aanwezige penningmeesters ontvangen hier nog
nadere informatie over. Aan het eind van het
overleg werd wederom bevestigd dat onder
penningmeesters behoefte is om vaker bijeen te
komen. Het volgende Penningmeestersoverleg
wordt gepland in het voorjaar van 2016. Tijdens
dit overleg zal de voortgang van de trajecten van
de KNZB en KWBN besproken worden.
Daarnaast gaan wij dieper in op aansprakelijkheid
van bestuurders.

Europese subsidie is te verkrijgen als je
met meerdere nationale en internationale
bonden samenwerkt.
Anneke van Zanen

Monthly report EOC EU office: www.nocnsf.nl/stream/monthly-report-eoc-eu-office-june-2015
Verslag EOC EU office 27/5: www.nocnsf.nl/stream/sportief-verbinden-verslag-meeting-eoc-euoffice.pdf

VSG-expertmeeting

Tijdens de VSG-expertmeeting is gesproken over
de betaalbaarheid van sport vanuit verschillende
perspectieven: de gebruiker, de vereniging en de
gemeente. Sport wordt duurder is de algemene
conclusie die voor alle partijen geldt, maar
gemeenten maken zich nog vooralsnog niet echt
zorgen. Natuurlijk leiden hogere kosten voor sport
tot uitval, maar over het algemeen is sport een
vrij prijsinelastische dienst. Dit betekent dat de
relatieve verandering in sportdeelname kleiner is
dan de relatieve prijsverandering (stijging of
daling). Een deel stopt met sporten, een gedeelte
zal minder gaan sporten (bijvoorbeeld geen
tweede sport meer) of uitwijken naar goedkopere
sportvormen (hardlopen of fietsen). Het belang
van intrinsieke motivatie (de wil om te sporten)
weegt veel zwaarder door dan de prijs van sport.
Onduidelijk blijft wel wat de mate van uitval is bij
voor de gemeente waardevolle doelgroepen.
De financiële positie van sportverenigingen is de
laatste jaren licht achteruitgegaan. Circa
tweederde is financieel gezond, maar tweevijfde
van de verenigingen teert in op het eigen
vermogen. Te samen met enkele andere
ontwikkelingen is de verwachting dat een
contributiestijging onvermijdelijk is. Gemeenten
zijn zich bewust van de financiële positie van
verenigingen, maar het merendeel heeft de
afgelopen jaren toch de huurtarieven verhoogd
naar maatschappelijk aanvaarbare tarieven.
Interessant hierbij te vermelden is dat
Rotterdamse verenigingen voortaan een factuur
ontvangen met daarop de kostprijs en het
kortingspercentage dat zij daarop krijgen. Dit is
bedoeld om het bewustzijn over de werkelijke
kosten van accommodatiegebruik te vergroten.
Tegelijkertijd zien gemeenten ook in dat hogere
tarieven uiteindelijk op het bordje van de
consument terechtkomen en geen oplossing
vormt voor het verbeteren van de betaalbaarheid
van sport. Wel is er aandacht en begrip voor een
rechtvaardiger tariefbeleid. Nu komt het nog te
vaak voor dat buitensporten (en in het bijzonder
voetbal als van oorsprong volkssport) tegen
relatief lagere kosten kunnen sporten dan
binnensporten.

Het beter benutten van het maatschappelijk
vastgoed is een optie die door gemeenten
momenteel volop wordt verkend. Ook de vraag
hoe we het rendement van sportaccommodaties
kunnen vergroten, maakt onderdeel uit van deze
verkenning. Hierbij zijn overigens nog wel de
nodige obstakels te overwinnen, omdat veel
(lokale) regelgeving niet voorziet in ander of
breder gebruik van voorzieningen. Denk daarbij
aan bestemmingsplannen en vergunningen.
Een manier om sport betaalbaar te houden is het
aanwenden van aanvullende financiering.
Zorgverzekeraars worden daarbij al snel
genoemd als partij die kan profiteren van de
positieve effecten van sport op de gezondheid.
Echter, hard bewijs ontbreekt en tegelijkertijd zijn
er wel harde feiten over de negatieve effecten
van sport op de gezondheid, namelijk verzuim en
kosten door sportblessures. Dit geeft de
potentiële samenwerking vooralsnog een wat
wrange smaak.
(vervolg op volgende pagina)

Organisatie
Organisatie: VSG, NOC*NSF en Sport & Zaken
Dit relatie-event Sportief verbinden werd mede
mogelijk gemaakt door: Nevobo, VNO-NCW, TIG
Sports en gemeente Den Haag

Een andere interessante doch lastige uitdaging
ligt in het creëren van samenwerking met private
investeerders bij gebiedsontwikkeling.
Sportaccommodaties vormen een essentieel
onderdeel van de sociale en fysieke inrichting van
wijken en buurten en zijn derhalve een
aantrekkelijke object voor particuliere
investeerders. Althans zo kijken sportambtenaren
aan tegen de wereld. Het is nu zaak om partijen
die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling te
overtuigen van de meerwaarde van sport voor de
leefomgeving en het sociale klimaat om zo de
belangstelling van private investeerders te
wekken.
Kortom, er is aandacht voor de betaalbaarheid
van sport maar de inzet van rigoureuze
maatregelen is nog niet noodzakelijk. Iedereen
die wil sport kan sporten.

Links naar theorie en praktijk:
Achtergronden bij financiële
aspecten van sport
(Mulier Instituut)

Meer weten?
Sanne van Til
sanne.vantil@nocnsf.nl
06-51361388

De samenwerking tussen bonden en N*N
met bedrijfsleven moet sterker. In
financieel, kennis, informatie en
effectiviteit opzicht.
Gerben van Hardeveld (NOC*NSF)

Ik raad u aan om co-creatie aan te
gaan met ondernemers.
Cees Oudshoorn (directeur VNO-NCW)

In de binnenaccommodatie struikel
je over de lijnen en Op het
buitenveld heb je maar één lijn.
Klaas Tiggelaar (burgemeester Oud-Beijerland)

De verbinding tussen sport &
bedrijfsleven gaat veel verder dan
sponsoring.
Cees Oudshoorn (directeur VNO-NCW)

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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