
Sport en bewegen 
Sport en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door te sporten komen we elkaar tegen, 
ontstaan er nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit. Het verbindt om iedere week 
samen te gaan voor de winst of de favoriete club aan te moedigen. Sport brengt ons samen. 
Wij zijn erg blij met de duizenden vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun 
club, of het nu gaat om het draaien van een bardienst of het meegaan naar een uitwedstrijd 
van de F’jes. Deze vrijwilligers maken de sport mede tot een succes. Daar zijn we trots op.  
 
 

■ In de breedtesport moet de basis op orde zijn. Sport is zeer belangrijk in onze samenleving. 
Daarom willen we dat iedereen kan blijven sporten bij de plaatselijke voetbal- of 
tennisvereniging. De overheid moet daarom in samenwerking met de sportbonden en 
maatschappelijke partners investeren in een sportakkoord, zodat we onze sport 
organisatorisch en financieel toekomstbestendig maken. Ook is het belangrijk dat kinderen al 
zo vroeg mogelijk gaan bewegen. Samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse 
opvang en sportverenigingen moeten daarom worden gestimuleerd.  

 
■ Sporttalenten krijgen tijdens school- en studietijd de ruimte om hun sportdromen waar te 
maken. Toptalenten die studie en topsport combineren, verdienen ten opzichte van andere 
leerlingen en studenten een uitzonderingspositie, zodat zij het allerbeste uit zichzelf kunnen 
halen. Dat betekent ook flexibeler omgaan met de indeling van lesuren.  

 
■ Grote sportevenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de motivatie van 
mensen om zelf te gaan sporten en bewegen. Grote evenementen kunnen de samenleving 
ook verbroederen. Als het financieel verantwoord is en gedragen wordt door de Nederlandse 
bevolking, delen wij de ambitie om grote sportevenementen in Nederland te organiseren.  

 
■ Mensen die op of om het veld het plezier van anderen verpesten, moeten hard worden 
aangepakt. Veel mensen zetten zich iedere week individueel of met hun team in om die ene 
wedstrijd te winnen. Die betrokkenheid bij het spel kan soms omslaan in agressie. Agressie op 
of om het veld tolereren we niet. Fairplay-initiatieven verdienen ondersteuning, net als het 
harde sanctiebeleid van de sportbonden bij grof en gewelddadig gedrag. Bij zware 
misdragingen moet strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.  

 
■ Voor dopingzondaars en matchfixing is geen plek in onze sport. Met hun oneerlijke gedrag  
verpest een kleine groep mensen onze mooie sporten voor iedereen. Dat willen we niet 
accepteren. Daarom worden betrapte sporters in ieder geval tijdelijk geschorst, zodat zij hun 
sport niet meer kunnen beoefenen. Dat geldt ook voor bestuurders en anderen die zich 
schuldig hebben gemaakt aan matchfixing. Wij willen dat zij tijdens hun schorsing geen 
andere baan in de sportwereld kunnen krijgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


