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“Er lijken genoeg bedrijven te zijn die willen instappen,
alleen niet op de manier zoals het nu gaat. Dat is precies een van de zaken waarop ons onderzoek antwoord
moet geven: Hoe kun je de rol van privépersonen en
bedrijven in de financiering van de sport groter maken,
hoe moet je dat organiseren?
In mijn ogen is samenwerking de sleutel. Ik was laatste
in Reutum, een dorpje van 1.000, 1.200 inwoners achter
Enschede. Je hebt daar meer van dergelijke dorpjes die
te klein zijn om op gebied van sport alles zelf voor hun
burgers te faciliteren. Een aantal sportverenigingen in
Reutum en omgeving heeft nu een gezamenlijke sportraad opgericht, die namens hen met de gemeente Tubbergen overlegt. De gemeente blij, want zo’n sportraad
maakt het voor haar ook makkelijker. Want nu kan ze
zeggen: ‘Ik heb zo veel geld, zo veel is geoormerkt,
geven jullie maar advies over de verdere verdeling. In
Zeeland heb je dorpen die hun buurtsportcoaches, coördinatoren en medewerkers sport aan elkaar uitlenen.
Zo kunnen ook sportbonden veel meer samen doen en
daardoor efficiënter opereren.”
Waar komt je opvatting vandaan dat er genoeg bedrijven
zijn die willen instappen?
“We moeten dit nog onderzoeken hoor, maar ik hoor
het uit de praktijk. Rechtstreeks, van mensen van grote
bedrijven, maar ook van marktdeskundigen zoals Bob
van Oosterhout, Marcel Beerthuizen en evenementorganisatoren als TIG. Genoeg bedrijven die zich met sport
willen verbinden. Niet meer zoals vroeger, geld in ruil

voor naamsvermelding op shirt of billboards. Nee, er
moet tegenwoordig wel een maatschappelijk doel aan
vastzitten. Nou, sport en bewegen leidt tot het maatschappelijke doel dat je evenementen organiseert, dat je
een vitalere bevolking krijgt. Wie wil zich daar níet mee
identificeren? Van Oosterhout en Beerthuizen zeggen:
‘Ja hoor, er is geld en genoeg interesse om op te treden
als extern financier.’ En zij werken voor die bedrijven!
Maar die willen wel gewaarborgd zien hoe hun geld
wordt besteed.”

“Ik hoor van partijen
dat ze geen zin hebben om
met NOC*NSF te praten.
Dat zou ik me ernstig
aantrekken”
Michael van Praag

Waarom lukt het NOC*NSF dan maar niet om nieuwe
hoofdsponsors voor TeamNL te vinden?
“Ook dit hebben we als NLsportraad nog niet onderzocht.
Misschien heeft het te maken met de houding en manier
van doen van sommige mensen bij NOC*NSF. Ik hoor van
partijen dat ze geen zin hebben om met NOC*NSF te
praten. Dat zou ik me ernstig aantrekken, als NOC*NSF
zijnde, al zeg ik erbij dat NOC*NSF daar maar ten dele

FOCUS
Behalve voorzitter van NLSportraad en voorzitter van
de KNVB is Van Praag ook bestuurslid van Europese
voetbalbond UEFA. In zijn vrije tijd bouwt hij – gratis – websites voor startende ondernemers. Daarnaast
werd hij onlangs, als drummer, actief in een nieuwe
band, Perfect Five.
Van Praag: “Als je focust en je tijd goed indeelt, kun
je meer dan je denkt. Veel zaken die bij de KNVB
op mijn bordje liggen, zijn bovendien gemandateerd.
De KNVB is de enige bond ter wereld die zich heeft
georganiseerd, in een aparte tak betaald voetbal en
een aparte tak amateurvoetbal, met goede directies
die de tent runnen en een vrijwilliger als voorzitter.
Die constructie staat of valt met de manier waarop je
wordt geïnformeerd. Nou, na de wanorde van de laatste jaren zijn alle onderdelen van de KNVB weer goed
bemand en word ik prima geïnformeerd.”

iets aan kan doen. Wie te veel hooi op zijn vork heeft,
kan niet alles honderd procent doen. Ook een organisatie als NOC*NSF moet focussen: Wat doe je wel, wat
niet? Persoonlijk denk ik dat er iets aan de taakstelling
van NOC*NSF moet veranderen. Maar misschien denken
mijn collega-raadsleden daar anders over. We zullen
zien waar we aan het eind van het jaar mee komen.”
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voor de hand te verwachten dat de hogescholen in staat zullen zijn het tweede,
meer theoretisch gefundeerde type kennis
te ontwikkelen, over te dragen en veilig
te stellen.

Tot slot
Het is moeilijk in te zien wat er tegen het
advies van NLsportraad is om de beoordeling van subsidieaanvragen voor sportevenementen onder te brengen bij een
onafhankelijke beoordelingscommissie. In
het algemeen is het streven van de overheid bij de verstrekking van subsidies dat
die subsidies voldoen aan de criteria van
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtvaardigheid, hetgeen impliceert dat de
subsidieverstrekking zo min mogelijk beïnvloed mag worden door de belangen van
de aanvragende partijen. Opvolging van het
advies van NLsportraad creëert een situatie waar in formeel opzicht het tegengaan
van belangenverstrengeling is geborgd.

Een onafhankelijke beoordeling van de
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtvaardigheid van subsidies voor sportevenementen kent niet alleen bepaalde
formele vormvereisten, maar stelt ook
eisen aan de inhoudelijke deskundigheid
van de beoordelingscommissie, teneinde
met kracht van argumenten tot een eigen
onderbouwde afweging te kunnen komen
bij de adviezen om bepaalde subsidies
wel of niet toe te wijzen. Zie ook de derde
vraag in de aangehaalde adviesaanvraag
van de minister. De benodigde expertise
dient ons inziens te steunen op twee typen
kennis. Ten eerste praktische kennis van
hoe evenementen te organiseren, om te
kunnen beoordelen of de voorgestelde
opzet, organisatie en financiering haalbaar
is. Dit type kennis is in Nederland ruimschoots aanwezig en beschikbaar voor de
beoordelingscommissie. Het tweede type
kennis dat nodig is, is wetenschappelijk
gefundeerde kennis van effecten van evenementen, en wat er nodig is aan werk-

zame elementen in sportevenementen om
gewenste effecten te bereiken en negatieve effecten tegen te gaan. Dit laatste
type kennis is in Nederland niet of nauwelijks aanwezig. We verwachten dan ook
dat het voor de beoogde onafhankelijke
beoordelingscommissie een uitdaging
zal zijn om voldoende gekwalificeerde
leden te vinden, die op gezaghebbende
wijze kunnen beoordelen welke effecten
wel of niet zullen optreden bij de organisatie van een evenement.

bestaande opleiding/faculteit. Eigenlijk
hebben we in Nederland een universiteit nodig die naar voren stapt en zich
zet aan de opbouw van een opleiding
sportwetenschap, met onder andere een
specialisatie op het gebied van sportevenementen. Misschien een interessant
onderwerp voor een nieuw advies van
NLsportraad?

Voor de afwezigheid van wetenschappelijke kennis op het gebied van sportevenementen in Nederland is geen kortetermijnoplossing. Helaas geldt hetzelfde
voor veel andere aspecten van sport
(accommodaties, duurzaamheid, financiën, sportstimulering, et cetera) en voor
evenementen(management) in het algemeen. Het is dus niet zo eenvoudig om de
gevraagde wetenschappelijke kennis te
ontwikkelen als specialisatie binnen een

K B r e e d v e l d & P. H o v e r ( 2 0 1 6 ) ,
De kern plus een link: naar een
Sportevenementen Informatie Systeem.
Mulier Instituut, Utrecht.
NLsportraad (2018), Briefadvies subsidie s sp o r teve ne m e nte n (de e l 1).
NLsportraad, Den Haag.
VWS (2014), Beleidskader sportevenementen. VWS, Den Haag.

•

REFERENTIES

Column

Elke dag buitenspeeldag!
Laatst was ik bij mijn buurvrouw op bezoek. Het
was gezellig, totdat mijn buurmeisjes
ruzie kregen. Mijn buurvrouw sprak
haar dochters streng toe: “Als jullie nu
niet ophouden met ruziemaken, mogen
jullie de hele dag niet televisiekijken
en niet computeren!” Het werd stil.
JORIEN SLOT
Mijn buurmeisjes vooral, omdat dit in
hun ogen de ergste straf is die je kunt
krijgen. Ik werd stil van verbazing. Zijn dat de straffen
tegenwoordig? Mijn ergste straf vroeger was als ik
niet mocht buitenspelen.
Buitenspelen is niet meer van deze tijd. Kinderen
spelen steeds minder vaak en minder lang buiten,
stelde het Mulier Instituut onlangs vast. Uit een rapport van de onderwijsinspectie bleek dat de meeste

kinderen tegenwoordig minimaal één tot twee uur
per dag televisiekijken én één tot twee uur per dag
spelletjes spelen op computer, mobiel of tablet. Dan
blijft er natuurlijk niet veel tijd meer over om ook nog
buiten te spelen. Verder bleek dat de bewegingsvaardigheden in de afgelopen tien jaar zijn afgenomen.
Dat verbaast mij niks, aangezien kinderen minder
spelen en oefenen en meer stilzitten.
Dat buitenspelen wordt ingeruild voor het zitten achter
een scherm, vind ik zorgwekkend. Buitenspelen is
belangrijk, omdat kinderen daardoor ongedwongen
hun bewegingsvaardigheden ontwikkelen, bijvoorbeeld door klimmen, rennen en vallen. Bovendien
worden kinderen door buitenspelen fitter, gezonder
en blijer. Van deze gezonde basis profiteren zij hun
hele leven. Zitten daarentegen gaat gepaard met

gezondheidsrisico’s, zoals overgewicht. Ook deze
ongezonde basis nemen kinderen hun hele leven mee.
Deze maand, op 13 juni, is de jaarlijkse nationale buitenspeeldag. Een goed moment om elk kind een positieve buitenspeelervaring mee te geven. Hopelijk helpt
dit om kinderen (en ouders!) te laten merken hoe
leuk, goed en fijn buitenspelen is. Mijn hoop is dat
kinderen elke dag als buitenspeeldag zien en weer
meer gaan buitenspelen. En dat mijn buurmeisjes
het níet mogen buitenspelen de ergste straf vinden
die ze kunnen krijgen.
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