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1. Aanleiding 

Op 10 juni 2015 heeft NOC*NSF het bid om de EG 2019 in Nederland te organiseren, terug 

moeten trekken vanwege het op die dag gebleken ontbreken van voldoende draagvlak.   

Terugblikkend kan gezegd worden dat NOC*NSF het net als in die dagen, betreurt dat het niet is 

gelukt om de tweede editie van de European Games naar Nederland te halen. Het zou een goede 

gelegenheid zijn geweest om vanuit Nederland de verandering in te zetten om te komen tot 

zowel maatschappelijk betekenisvolle als betaalbare multisportevenementen. 

 

Om de gang van zaken met betrekking tot dit bid te evalueren, aan te geven wat mogelijk beter 

had gekund, en daar leerpunten voor de toekomst uit te trekken heeft het bestuur van NOC*NSF 

na de European Games van Baku 2015 de Adviescommissie EG 2019 onder voorzitterschap van 

Paul Depla ingesteld.  

Uit de opdrachtformulering: 

Op welke manier kan het huidige samenspel (verhouding, samenwerking en afstemming) tussen 

NOC*NSF, sportbonden en overheden worden verbeterd bij tak van sport overstijgende en op een 

impuls voor het Nederlandse sportklimaat gerichte (beleids)dossiers, waarbij er sprake is van een 

grote mate van wederzijdse afhankelijkheid?  

 

Op 9 mei ’16 heeft deze Adviescommissie (vanaf nu kortweg ‘de commissie’ genoemd), haar 

bevindingen middels het rapport “Neem de tijd als je haast hebt” aan het bestuur van NOC*NSF 

overhandigd waarna NOC*NSF dit rapport direct openbaar heeft gemaakt en onder haar leden 

heeft verspreid. 

De commissie gaf bij de overhandiging onder meer het volgende aan het bestuur en de 

Algemene Vergadering van NOC*NSF mee. 

 

“Er is sprake geweest van een unieke situatie. De organisatie van de Europese Spelen 2019 lag als 

het ware voor het oprapen. Het Europees Olympisch Comité zag zeer graag Nederland als 

organiserend land, waardoor geen tijd en geld geïnvesteerd hoefde te worden in een bidprocedure. 

Het EOC was zeer enthousiast over het innovatieve concept dat NOC*NSF bij hen neerlegde. 

Spreiding over het land, zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande infrastructuur, een 

vernieuwend sportief programma en relatief bescheiden kostenplaatje waren sterke elementen in 

het concept. 

 

NOC*NSF kondigde op 19 december 2014 via een persbericht aan dat zij de kandidaatstelling 

serieus ging onderzoeken. Zij deed dit zonder dat er op dat moment sprake was van een sterke 

startcoalitie. Dit was te begrijpen vanuit eerdere ervaringen vanuit het Olympisch Plan 2028. Maar 

de commissie heeft geconcludeerd dat het NOC*NSF niet is gelukt om een goed fundament onder 

het initiatief te leggen. Tot aan de finale besluitvorming op 10 juni 2015 bleef NOC*NSF de enige 

drijvende kracht en lukte het niet om de rijksoverheid, provincies, steden en sportbonden mede-

eigenaar te maken. In de ogen van de commissie is dit zowel te wijten aan de aanpak en werkwijze 

van NOC*NSF, maar ook aan een afwachtende en soms zelfs risicomijdende opstelling van beoogde 

samenwerkingspartners. Bij veel partijen was enthousiasme, maar dit kon niet doorgetrokken 

worden naar draagvlak en definitief commitment.” 

 

André Bolhuis heeft het rapport in ontvangst genomen en de commissie ten overstaan van de 

leden van NOC*NSF gecomplimenteerd met het degelijke werk dat is afgeleverd.  

“Ik heb enkele dagen geleden voor het eerst kennis mogen nemen van de rapportage en vond het 

buitengewoon boeiend om op zo’n duidelijke en samenhangende wijze het gehele proces rond de 

EG2019 nog eens terug te lezen. Mede daardoor is het al een zeer waardevol document. Hiervoor 

alle complimenten. 
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De commissie heeft diverse conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn zeer de 

moeite waard en verdienen het om zorgvuldig bekeken te worden. Ik zal dat allereerst op 23 mei 

a.s. binnen het bestuur van NOC*NSF doen. Hierna wil en zal het bestuur ook graag met de leden 

van gedachten wisselen over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.” 

Vervolgens kondigde André de ledenbijeenkomst van maandag 6 juni 2016 aan.  

 

Op 13 mei, kort na de Algemene Vergadering waar het rapport van de commissie door André 

Bolhuis in ontvangst is genomen, heeft het bestuur aan de commissie vragen kunnen stellen en 

een nadere toelichting op het rapport gekregen. 

Op 23 mei heeft het bestuur het rapport besproken. 

De leden van NOC*NSF hebben op 6 juni met het bestuur gesproken over de bevindingen van 

commissie en bestuur. 

 

De Adviescommissie European Games 2019 heeft in de ogen van NOC*NSF zeer gedegen naar 

de gang van zaken rondom het EG 2019 bid gekeken, haar bevindingen en conclusies daarover 

helder weergegeven en daar bovendien zeer bruikbare aanbevelingen uit gedestilleerd.  

De commissie heeft met dit rapport een grote bijdrage geleverd aan de evaluatie die het bestuur 

in het overleg met de leden op heeft kunnen stellen.   

 

2. Conclusies NOC*NSF m.b.t. EG 2019 

Het bestuur deelt de conclusies van de commissie en neemt de aanbevelingen geheel over.  

 Het bestuur van NOC*NSF erkent dat het ‘bid onder voorwaarden’ achteraf gezien, met de 

kennis van nu beter niet had kunnen worden ingediend.   

 Ook ziet het bestuur in dat, zoals de commissie zegt, uiteindelijk NOC*NSF en het EOC de 

enige drijvende krachten achter het bid bleken te zijn en dat het bij veel betrokken partijen 

bestaande enthousiasme uiteindelijk niet kon worden doorgetrokken naar een solide 

draagvlak en definitief commitment. 

 Het bestuur van NOC*NSF onderkent dat zij in een eerder stadium zeker had moeten zijn van 

de expliciete steun op bestuurlijk niveau van de rijksoverheid, een aantal grote 

sportgemeenten en provincies, en van de bestuurlijke steun van een aanzienlijk aantal voor 

dergelijke sport overstijgende strategische projecten belangrijke sportbonden. Met wat we 

nu weten over het ontbreken van die steun, zou het expliciet testen van die steun hoogst 

waarschijnlijk tot het eerder stopzetten van de activiteiten om deze Spelen naar Nederland te 

halen hebben geleid.  

 NOC*NSF heeft eind april 2015 de politieke besluitvormingsprocessen en politieke 

gevoeligheden onderschat. En op dat moment niet goed ingezien hoe gering de kans was op 

het ontstaan van het benodigde draagvlak en commitment.  

 Met de commissie stelt NOC*NSF vast dat dat het samenspel tussen alle betrokken partijen, 

zowel binnen als buiten de vereniging NOC*NSF, niet voldoende sterk is gebleken.   

 Geconstateerd dient te worden dat het aan eenheid, gezamenlijkheid en eensgezindheid op 

belangrijke sport brede dossiers zoals het sportevenementenbeleid, ontbreekt. 
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3. Nu verder…. 

De conclusies in het rapport en de daaruit voortkomende aanbevelingen leiden tot een aantal 

verbeteracties. In deze notitie beperkt NOC*NSF zich tot de verbeteracties die binnen het eigen 

vermogen van de vereniging NOC*NSF liggen om deze ook daadwerkelijk uit te voeren.  

 

Het bestuur heeft de verbeteracties in een vijftal hoofdonderwerpen ingedeeld: 

 

1. We nemen het initiatief om met de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden tot 

een gezamenlijke beleidsagenda van de sport te komen, die de brede maatschappelijke 

betekenis van sport beter verankert binnen deze overheden 

2. We maken aanpassingen in de rol van het bestuur en de NOC*NSF werkorganisatie 

3. We doen concrete voorstellen om in de vereniging NOC*NSF een open klimaat te creëren 

om de eenheid te versterken en tot nauwe samenwerking te komen 

4. Wij zien een groot aantal aanbevelingen als ervaringslessen die wij, maar ook anderen, bij 

het realiseren van grote (sport)evenementen in acht moeten nemen.  

5. We formuleren heldere ambities met betrekking tot het organiseren van grote 

sportevenementen in Nederland, inclusief Olympische evenementen 

 

Deze verbeteracties zijn op uitvoeringsniveau verder uitgewerkt in de bijgevoegde bijlage waarin 

ook beschreven is op welke wijze aan deze verbeteracties zal worden gewerkt. 

 

4. Tot slot 

Zoals in bovenstaande notitie is weergegeven is het in de ogen van NOC*NSF te betreuren dat 

het in 2015 niet is gelukt om de Europese Spelen van 2019 naar Nederland te halen. Tijdens alle 

besprekingen over de EG 2019 is ons desondanks gebleken dat de sportbonden en de betrokken 

overheden samen met NOC*NSF onverminderd ambitieus blijven om de opgaande lijn in het 

organiseren van grote sportevenementen in Nederland, krachtig voort te zetten. 

 

Mede vanwege het goede werk van de Adviescommissie European Games 2019 is het nu 

mogelijk het doorlopen proces te voorzien van belangrijke evaluatiepunten en deze 

evaluatiepunten om te zetten in breed gedragen verbeteracties.  

Daarmee is de evaluatie van de EG 2019 in Nederland voor NOC*NSF afgesloten en kan over 

worden gegaan tot het ten uitvoer brengen van de vastgestelde verbeteractiviteiten.  

 

NOC*NSF zal de bevindingen en plannen op korte termijn ook delen met de belangrijke partners 

en stakeholders, zoals VWS, andere departementen, de sportgemeenten en provincies, de 

partners in sport en de Nederlandse Sport Raad.   
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Colofon 
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Samenstelling 

NOC*NSF 

 

Uitgegeven door 
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Telefoon: 06 515 97 327 (Geert Slot, woordvoerder)  

E-mail: geert.slot@nocnsf.nl 

 

 

Arnhem, 31 juli 2016 
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Bijlage 
Nadere uitwerking van verbeteracties. 

 

1. Opstellen en realiseren gezamenlijke beleidsagenda sport.  

NOC*NSF wil samen met de Nederlandse overheden komen tot een gezamenlijke beleidsagenda 

Sport die de maatschappelijke betekenis van sport beter verankert. 

 

De adviescommissie beveelt aan om prioriteit te geven aan het versterken van de brede 

maatschappelijke betekenis van sport en verankering hiervan binnen de rijksoverheid.  

Deze aanbeveling is het bestuur van NOC*NSF uit het hart gegrepen.  

De ervaringen rondom de EG 2019 en de uitkomsten van de commissie geven aan dat het niet 

volstaat om af en toe de nadruk op de maatschappelijke betekenis te leggen, maar dat het 

noodzakelijk is om dat doorlopend en keer op keer te benadrukken.  

De constatering van de commissie dat het belang dat de politiek uiteindelijk hecht aan sport 

“niet altijd parallel loopt met de grote waarde die sport heeft voor de samenleving”, wordt door 

het NOC*NSF bestuur gedeeld.  

De commissie schetst dat daarom zowel een verbreding (meerdere departementen, meerdere 

overheidslagen) als een verdieping (benutten en richten) van het netwerk van contacten nodig is.  

Deze aanbevelingen leiden tot het volgende: 

 Altijd en overal dient het maatschappelijke belang van sport de basis te vormen van onze 

communicatie. De brede maatschappelijke waarde van sport is speerpunt in de campagne 

richting de nieuwe verkiezingen. 

 Mede op basis van de Sportagenda 2017+ wordt met het huidige en het toekomstige 

kabinet gesproken over het opstellen van een gezamenlijk nationale beleidsagenda Sport.  

 We realiseren een netwerk van bonden, verenigingen, sporters en bestuurders, dat breed 

ingezet kan worden. 

 We ondersteunen de politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.  

 De voorzitter en algemeen directeur bezoeken fractievoorzitters en toekomstige lijsttrekkers. 

 De werkgroep Politiek richt zich expliciet op meerdere departementen. 

 NOC*NSF haalt op diverse aandachtsgebieden de banden tussen de sport en de gemeenten 

en provincies krachtiger aan.  

 Zowel de werkgroep Externe Financiering, als de Werkgroep Politiek werken hard aan het 

bewustwordingsproces dat in de politiek nodig is om de maatschappelijke waarde van sport 

samen met partners te verzilveren middels samenwerking, beleid en financiële 

ondersteuning.  

 

2. Aanpassen rol van het bestuur en de NOC*NSF-werkorganisatie  

Het bestuur gaat het besturingsmodel van “toezicht en besturen op afstand” scherper invullen.  

 

Deze aanpassing heeft vooral consequenties voor de taakinvulling van de voorzitter en de 

penningmeester. In het huidige model is de taakinvulling regelmatig te operationeel. Tegelijk 

vergt dat ook een versterking van de werkorganisatie, zeker gezien de meeromvattende externe 

agenda die in het eerste punt is omschreven. 

Daarom doen we ook een aanpassing in de managementstructuur. We hebben zeer onlangs een 

zakelijk directeur aangesteld. Deze zal o.a. een meer pure taakinvulling voor de penningmeester 

mogelijk maken.  

Daarnaast stelt die aanstelling de Algemeen Directeur in staat om extern meer tijd te besteden 

om de brede maatschappelijke waarde van sport op de agenda te houden van de partners die 

cruciaal zijn om die waarde te helpen realiseren. De zakelijk directeur heeft dan ook een 

belangrijke taak in de aansturing van de werkorganisatie in zijn plaats.  
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Er is op dit moment een groot aantal taken waar de aandacht nu te gefragmenteerd voor is en 

waarvan ook de commissie er aan aantal heeft benoemd. Zo zal de Zakelijk Directeur onder de 

eindverantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur een deel van de directe aansturing van het 

NOC*NSF team over nemen, vooral waar het de bedrijfsvoering en het projectmanagement 

betreft. De NOC*NSF Directie kan op deze wijze bovendien branche- (dus sporttakoverstijgende) 

onderwerpen versterkt aanpakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende onderwerpen: 

sportfinanciering op de langere termijn, kansspelbeleid, integriteit in de sport, creëren 

fiscaalgunstig geef- en/of sponsorklimaat voor de sport, vergroten maatschappelijke impact van 

sport, grote evenementenbeleid en de samenwerking met de Nederlandse Sportraad, de lobby in 

Den Haag, etc. 

 

3. Open klimaat creëren binnen de vereniging NOC*NSF om de eenheid te versterken 

Het bestuur wil het in het rapport geconstateerde gebrek aan eenheid samen met de leden 

aanpakken door gezamenlijk een open klimaat te creëren waarin nauwe samenwerking ontstaat 

en iedereen zich vrij voelt te zeggen wat men daadwerkelijk vindt.  

 

Het rapport spreekt op diverse plekken in verschillende bewoordingen over het gebrek aan 

eenheid binnen de vereniging NOC*NSF. Daarbij komen twee aspecten een paar keer terug. 

Ten eerste, ondanks de formele en veelal met grote meerderheden gepaard gaande 

besluitvorming lijkt het soms dat die geen reflectie zijn van de werkelijke gevoelens en 

standpunten. En ten tweede, de commissie spreekt over de niet optimale externe beeldvorming 

die veroorzaakt wordt omdat een aantal afzonderlijke vertegenwoordigers publiekelijk afstand 

nemen van het collectieve traject.  

Het is vanzelfsprekend dat de sportbonden autonome instellingen zijn die eigen meningen en 

standpunten moeten kunnen hebben. Maar het verdient naar de mening van de commissie, 

aanbeveling om tot een grotere bewustwording te komen dat het uitstralen en uitdragen van 

eenheid en eensgezindheid cruciaal zijn. Het bestuur is het met die zienswijze eens. Daarom stelt 

het bestuur voor: 

- Gezamenlijk een gedragscode op te stellen voor de communicatie van NOC*NSF en haar 

afzonderlijke leden over lopende NOC*NSF-zaken en NOC*NSF-projecten. 

- Ons te heroriënteren op de functie van de AV: moet de AV voor alle verenigingsvraagstukken 

het besluitvormend orgaan zijn? Daarbij is een heroriëntatie op de totale governance 

structuur niet uitgesloten. 

- Een paar experimenten te starten met processen waarbij kleinere groepen leden samen met 

experts en belanghebbenden besluitvormend zouden kunnen zijn. 

 

 

4. Ervaringslessen voor het realiseren van grote (sport)evenementen  

NOC*NSF heeft concrete ervaringslessen getrokken uit het EG 2019 proces en gaat deze in de 

dagelijkse praktijk toepassen. 

 

De commissie heeft haar opdracht om aanbevelingen voor de toekomst op te stellen in de ogen 

van het bestuur van NOC*NSF zeer serieus genomen. Uit deze aanbevelingen trekt het bestuur 

de volgende lessen voor de toekomst, waarbij de meeste lessen ook één op één vertaalbaar en 

van toepassing zijn op andere grote en/of strategische sport brede projecten.  

 De positionering van het evenement dient in een breed maatschappelijk kader te passen, dat 

van te voren is opgesteld; 

 De positionering is door vertaald naar een wervend verhaal dat aansluit op het 

maatschappelijk kader. Dit verhaal krijgt en houdt nadrukkelijk aandacht in alle fases van de 

organisatie; 
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 Er dient een representatieve startcoalitie aan de basis van het evenement te staan; In deze 

startcoalitie zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners in de 

coalitie expliciet gedeeld, besproken en vastgesteld; 

 De Nederlandse Sport Raad en de ‘Kracht van sportevenementen’ zijn uitdrukkelijk vanaf het 

begin betrokken;  

 We richten een gedegen projectorganisatie in, met voldoende resources o.a. voor de 

ondersteuning van het uitvoerend team en voor het uitvoeren van de 

communicatiestrategie; 

 Er wordt expliciet gebruik gemaakt van de bij de bonden ruim aanwezige expertise tav het 

organiseren van sportevenementen;  

 Er is een duidelijke stakeholderstrategie en voldoende operationele capaciteit om deze uit te 

voeren en te ondersteunen; 

 In de financiering betrekken we ook eigen sport middelen, deels mogelijk uit een interne 

spaarconstructie;  

 We dienen ons hard te maken voor brede maatschappelijke steun voor een 

sportevenementenfonds, gevuld vanuit verschillende bronnen, deels bedoeld voor de 

medefinanciering van het evenement en deels voor het verstrekken van garanties; Bij de 

realisatie van dit fonds dienen De Nederlandse Sport Raad en de Kracht van 

sportevenementen nadrukkelijk betrokken te zijn; 

 We nemen voldoende tijd voor een zorgvuldig proces waarbij rekening is gehouden met de 

tijd die de samenwerkingspartners nodig hebben voor hun eigen besluitvormingsprocessen;  

 We zorgen voor expliciete en formele commitment; 

 We doen alleen een bod als meerdere partijen samen tevoren afspreken voor de financiering 

te zorgen, met duidelijkheid over wie een mogelijk verlies draagt; 

 

5. Heldere ambities 

NOC*NSF blijft onverminderd ambitieus om in Nederland met deze waardevolle ervaringslessen 

in de hand prachtige (multi)sportevenementen te organiseren. 

 

De duizenden grote en kleine sportevenementen staan bijna dagelijks garant voor een positieve 

dynamiek in de samenleving en zijn een motor voor economische activiteit en geeft 

internationale bekendheid aan ons prachtige land met zijn aantrekkelijke vestigingsklimaat voor 

talent. 

Daarnaast is voor onze internationale positie van belang dat we niet alleen topsportsuccessen 

behalen in andere landen waar we altijd zeer gastvrij worden ontvangen, maar ook met een 

zekere regelmaat de internationale sportwereld in Nederland verwelkomen om deel te nemen 

aan de grote internationale evenementen die dan in ons land worden georganiseerd. Die 

evenementen in combinatie met hun activeringsprogramma’s inspireren en stimuleren om te 

sporten en om te bewegen. 

De sport in Nederland blijft zich daarom inzetten om belangrijke sportevenementen in ons land 

te organiseren en heeft de onveranderde ambitie om ook in Nederland grote 

multisportevenementen te kunnen en mogen organiseren. Het past een land dat sportief gezien 

bij de Top-10 van de wereld hoort om de ambitie te hebben ooit de Olympische en 

Paralympische Spelen te organiseren. 

In de praktijk betekent dit de volgende activiteiten: 

- We nemen in zowel de eigen Sportagenda 2017+ als in de nog met de overheden op te 

stellen nationale Sportbeleidsagenda de betekenis van grote, internationale 

sportevenementen in Nederland expliciet op.  

- We formuleren ambities en doelstellingen voor de periode 2020 – 2036 inclusief de 

maatschappelijke impact die deze evenementen hebben. 

- Samen met onze partners zoeken we direct aansluiting bij de Nederlandse Sport Raad 
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- Samen met partners w.o. de Nederlandse Sportraad en de Kracht van sportevenementen, 

willen we inventariseren hoe het voor Nederland aantrekkelijker kan worden om grote 

internationale sportevenementen te organiseren; en hoe het voor onze partners 

aantrekkelijker kan worden om daar hun vroege medewerking aan te verlenen. 

Daarbij onderkennen wij dat de te genereren maatschappelijke waarde terug te vinden zou 

moeten zijn in de financieringsafspraken met de verschillende partijen. Daarnaast zijn we van 

plan de katalyserende functies van een sportevenementenfonds uit te werken.   

 

Vervolg 

NOC*NSF zal haar bevindingen en plannen voor verbetering zoals in deze notitie verwoord op 

korte termijn delen met belangrijke partners en stakeholders, zoals VWS, andere departementen, 

de sportgemeenten en provincies, de partners in sport en de Nederlandse Sport Raad.  

Daarmee wordt de evaluatie van de EG 2019 in Nederland afgesloten en gaan we over tot het ten 

uitvoer brengen van de vastgestelde verbeteractiviteiten en zal de voortgang daarvan besproken 

worden in de daartoe al bestaande overlegorganen. 


