
 

 
 

Samenvatting partijprogramma 
 
 
 

 
Thema ‘Organisatie en Sport’ 

 
- Het Olympisch Plan 2028 is een prachtig plan maar het ontbeert de nodige regie. De Partij 

voor de Sport wil zich hard maken voor een onafhankelijke regisseur die boven alle partijen 
zal staan om het plan aan te sturen. 

 
- Er moet een onafhankelijke Sportautoriteit worden opgericht die zich onder meer gaat 

bezighouden met de verdeling van VWS- en Lottogelden. De huidige dubbelrol van 
NOC*NSF (verdeler én ontvanger van geld) wordt daarmee verleden tijd. 
 

- NOC*NSF moet gesplitst worden in een Nederlands Olympisch Comité (NOC) en een 
Nederlandse Sport Federatie (NSF). Topsport en breedtesport mogen niet langer verstrengeld 
worden. 
 

- De levensbeschouwelijke sportkoepels moeten voor de delen die verantwoordelijk zijn voor 
de georganiseerde sport opgaan in de ‘NSF nieuwe stijl’ en voor de delen die te maken 
hebben met de ongeorganiseerde sport in het huidige Nederlands Instituut voor Sport en 
Bewegen. Het in stand houden van de diverse koepels werkt versnippering van schaars 
subsidiegeld en inefficiëntie in de hand. 

 
 
 

Thema ‘Sportiviteit en Cultuur’ 
 

- Om de spelverruwing op en buiten de velden van het amateurvoetbal tegen te gaan moet daar 
de niet te handhaven buitenspelregel zo snel mogelijk worden afgeschaft.  
 

- Er moet een nieuw sportvolkslied komen dat gezongen gaat worden voorafgaand aan 
interlands. Het huidige volkslied is gedateerd en bevat bovendien teksten (‘Zij-hijn wij van 
Dui-huitsen bloed’) die niet meer tot de verbeelding spreken. 
 

 



 
 

Thema ‘Sport en Politiek’ 
 

- Er moet een Minister van Sport komen.  
 
- Sport moet onderdeel gaan uitmaken van de grondwet. 

 
- Prins Willem-Alexander - 'prince of sports' - wordt mascotte van alle grote evenementen. Hij 

is rechtenvrij te exploiteren door sportbonden en NOC*NSF in alle mogelijke 2D en 3D 
formats en materialen. De beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid zal zo door de tijd 
wereldwijd een sterk merk worden voor Dutch Sport Events. 
 

- Wie vrijwilligerswerk in de sport doet mag op 65e jarige leeftijd met pensioen. Bovendien 
moeten vrijwilligers in de sport worden worden vrijgesteld van de fiscalisering van de AOW 
(waar de Partij voor de Sport voorstander van is). 
 

- Om de doorstroming en creativiteit van sportbesturen te bevorderen zal met een wet de 
zittingsduur van bestuursleden tot zes jaar worden beperkt. Een natuurlijke persoon mag 
maximaal twee keer in zijn leven een bestuursfunctie in de sport uitoefenen. 
 

- Het voornemen om psychoanalyse uit het zorgpakket te halen zal niet gelden voor 
sportcoaches. 
  
 
 
 

Thema ‘Sport en Onderwijs’ 
 

- De gymleraar moet als vakleerkracht terug in het gehele basisonderwijs en gymnastiek moet 
onderdeel gaan uitmaken van de curricula van alle MBO’s en HBO’s.  
 

- De woensdagmiddag moet meer ingeschakeld worden voor sportwedstrijden 
 

- Schoolsport moet een extra financiële impuls krijgen. 
 

- Opleidingen die zich richten op sport en bewegen moeten meer samenwerken. 
 

 
 


