
S.O.S. en nu verder...!
Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS) is de naam van een programma  
- ontwikkeld door een aantal middelgrote sportbonden met support van 
NOC*NSF en gefinancierd door VWS - dat met name kleinere en middelgrote 
sportbonden slagvaardiger heeft gemaakt zodat ze beter kunnen anticiperen 
op een veranderende samenleving. 22 sportbonden hebben het SOS-
programma gevolgd. 

Programma

  9.30 - 10.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
       
10.00 - 10.05 uur   Aftrap | kort interview met Koen Breedveld (directeur Reddingsbrigade Nederland  

en mede-initiatiefnemer SOS-programma)
 
10.05 - 10.30 uur    Ronde 1 - thema ‘nieuw sportaanbod’| interview met Stefaan Eskes (algemeen direc-

teur a.i. Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) en Theo van der Meulen 
(financieel directeur Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)

10.30 - 10.45 uur   Intermezzo | interview met Koen de Jong, schrijver, hardloper, initiator van  
spor ten op een afwijkende manier, oprichter van ‘Spor trusten’ en uitgever van 
magazine Mystical Miles

    
10.45 - 11.10 uur    Ronde 2 - thema ‘organisatie’ | interview met Berit van Dobbenburgh (directeur  

Nederlandse Bridge Bond) en Koen Breedveld (directeur Reddingsbrigade Nederland)

11.10 - 11.25 uur    Intermezzo | interview met Stan Stolwerk, voormalig bondsdirecteur en nu  
directeur/bestuurder van de NKC, het grootste consumentplatform voor  
camperliefhebbers in de EU 

11.25 - 11.50 uur   Slotronde | interview met Marc van den Tweel (algemeen directeur NOC*NSF),  
Annelies Pleyte (directeur sport bij het Ministerie van VWS) en Erwin Schwartz  
(managing partner The Brown Paper Company) 

11.50 - 11.55 uur   Eindsignaal door prof. drs. Philip Wagner 

12.00 - 12.45 uur  Lunch

symposium • 17 maar t  2022 • NDC Den Hommel  • Utrecht

Dit symposium wordt mede 
mogelijk gemaakt door

Aanmelden

Stuur een e-mail o.v.v. 'SOS' met je naam  
en de organisatie die je vertegenwoordigt  

naar Peter Hopstaken van Sport Knowhow XL  
(info@skxl.nl)  

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Locatie 
NDC Den Hommel

Kennedylaan 9 - 3533 KH Utrecht
 Goed bereikbaar met het OV en de auto 

(gratis parkeren) 

Vertegenwoordigers van diverse sportbonden gaan deze en vele andere  
vragen beantwoorden die op donderdag 17 maart in Utrecht gesteld  
zullen worden door presentator prof. drs. Philip Wagner  
(algemeen directeur van Wagner & Company en hoogleraar  
Global Economy & Governance aan de ICUC). Tussendoor  
zorgen twee kritische buitenstaanders Koen de Jong  
en Stan Stolwerk voor inspiratie met hun originele  
kijk op sporten en bewegen op een andere manier 
dan eenieder gewend is. In een slotsessie  
reageren Marc van den Tweel, Annelies Pleyte 
en Erwin Schwartz op een aantal prikkelende vragen. 

Maar hoe moet het nu verder? Die vraag staat centraal in dit symposium. Hoe gaan 
bonden en hun medewerkers zich blijvend losrukken uit hun comfortzone? Hoe zorgen zij 
ervoor dat vernieuwingen blijvend doorgevoerd worden? Wat gaan bonden de komende 
jaren wezenlijk anders dan voorheen doen nu ze kennis hebben gemaakt met het 
gedachtengoed van SOS?


