NOC*NSF
t.a.v. Marcel van het Hul
datum: 20 oktober 2019
Betreft: motivatie toetreding als lid NOC*NSF.
Beste Marcel,
Hierbij onze motivatie en kort verslag van onze organisatieontwikkeling om toe te treden
als volledig lid organisatie bij NOC*NSF.
Motivatie:
Op 20 november 2017 heeft de Algemene Vergadering NOC*NSF ingestemd met het
toetreden van Skateboard Federatie Nederland (SFN) als aspirant lid. Het aspirant
lidmaatschap betreft een periode van twee jaar waarna de Algemene Vergadering besluit
of het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een gewoon (volledig) lidmaatschap.
SFN is in oktober 2017 statutair opgericht en was niet veel meer dan een klein groepje
ambitieuze mensen met statuten van een sportvereniging in de ene hand en de ervaring
van een evenementenorganisatie met Olympisch perspectief in de andere hand. Het
ontbrak in 2017 echter ook aan een stabiele infrastructuur, zowel nationaal als
internationaal en binding met de beoefenaars. SFN stond voor een behoorlijke uitdaging
om tot een volwaardige sportbond uit te kunnen groeien.
De toewijzing van skateboarden op het Olympisch programma in Tokyo, het perspectief
op deelname van Nederlandse rijders en de enorme aantrekkingskracht van
skateboarden op zowel media en overheden gaven een vliegende start in een bijzonder
traject. Een traject waarin SFN zich in 2 jaar als sportbond heeft ontwikkeld. Anders dan
de reguliere bottom-up ontwikkeling, heeft SFN haar ontwikkeling top down
doorgemaakt. Dit is enerzijds gerealiseerd door een intensieve en prettige samenwerking
met verschillende organisaties en geledingen van de verenging NOC*NSF. Anderzijds
heeft SFN dit gerealiseerd door samen met de skateboardparken en
skateboardspecialisten op diverse terreinen het fundament te ontwikkelen. Dit fundament
is de basis van sportaanbod en diensten waarop SFN als sportbond van toegevoegde
waarde is voor skateboarders en het aan skateboarden gerelateerde maatschappelijk
middenveld.
Als volledig lid van NOC*NSF willen wij onze bijdrage blijven leveren om samen te
groeien, te investeren in sporters en in een passend (veilig)sportklimaat. De ervaringen
tussen SFN en de vereniging zijn van beide kanten positief. Om die reden wordt aan het
bestuur van NOC*NSF voorgesteld om in te stemmen met het omzetten van het aspirant
lidmaatschap tot een volwaardig lidmaatschap.
Met vriendelijke groet,

Nynke Lely-Straatsma
Voorzitter Skateboard Federatie Nederland

Organisatieontwikkeling:
Op basis van het ontwikkelperspectief welke ten grondslag lag aan de toetreding tot
aspirant lid NOC*NSF in 2017 willen wij graag onze organisatieontwikkeling toelichten.
Het ontwikkelperspectief benoemt een aantal onderwerpen:
1) Internationale aansluiting
Internationale aansluiting: in juli 2019 is SFN volledig lid geworden van World Skate. De
contacten met World Skate zijn goed. Onze manager Topsport neemt deel aan
vergaderingen van World Skate welke de strategie voor de toekomst bepalen. Samen met
Frankrijk wordt Nederland gezien als toonaangevende sportbond in Europa.
2) Uitvoering aan voorgenomen maatregelen m.b.t. organisatiestructuur en governance.
Het SFN meerjarenbeleidsplan is de basis voor de organisatieontwikkeling van SFN.
a) Implementatie werkwijze conform nieuwe statuten, reglement en processen.
i) Bestuur: het bestuur bestaat op dit moment uit 3 bestuurders, tijdens de ALV
dec. 2019 worden 2 nieuwe bestuurders voorgedragen. Het bestuur komt
maandelijks bij elkaar.
ii) Organisatiestructuur: er is een duidelijke taakverdeling tussen bestuurders en
de werkorganisatie (professionals en vrijwilligers). Er zijn diverse
beleidsverantwoordelijken en commissies aangesteld. SFN werkt op basis van
opdrachtbeschrijvingen t.b.v. MARCOM, Events, Academy en Topsport.
iii) Ledenstructuur: de ledenstructuur is duidelijk en de verschillende
ledengroepen (sporters, trainers, officials) zijn op de hoogte van rechten en
plichten. Trainers en officials worden onderworpen aan de SFN gedragscode.
iv) Werkprocessen zijn gestructureerd. De financiële administratie is bij een
extern bureau ondergebracht en de ledenadministratie is ondergebracht bij de
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond.
v) 2x per jaar vindt de ALV plaats waarin jaarverslagen, begrotingen en
jaarrekeningen worden gepresenteerd.
b) Borging uitgangspunten goed sportbestuur
i) Het bestuursmodel wordt jaarlijks geëvalueerd.
ii) De bestuur evaluatie vindt jaarlijks plaats laat een positieve ontwikkeling zien.
iii) Gedragscode goed sportbestuur: de gedragscode was en is een belangrijk
instrument voor SFN om kritisch oude posities (bestuur en werkorganisatie)
tegen het licht te houden en verwachtingen te managen voor de toekomst.
c) Het financieel beleid van de Skateboard Federatie Nederland is er op gericht van
het skateboarden een financieel gezonde sport te maken in een veranderende
maatschappij door een slim financieringsmodel te ontwikkelen. Hierbij kijken we
naar de economische waarde van onze sport (op macro- en microniveau) maar
ook naar het potentieel van de maatschappelijke waarde. Voor het realiseren van
deze doelstellingen staan in 2020 onderstaande punten centraal. Daarbij worden
verschillende activiteiten en projecten voortgezet en/of opgestart. Doelstellingen:
i) Intensieve samenwerking met partners
ii) Inkomsten genereren uit bestaande- en nieuwe verdienmodellen
iii) Meer middelen voor maatschappelijke skateboardinitiatieven
iv) Reserves SFN naar minimaal 15% van het eigen vermogen (m.u.v. topsport)

d) Uitbouwen positie SFN in nationaal en internationaal sportnetwerk.
i) Binnen de georganiseerde sport in Nederland zijn wij in de afgelopen twee
jaren zichtbaar en actief. Vanuit topsport werken wij nauw samen met CTO
Zuid, CTO Metropool en Team NL. Vanuit breedtesport werken wij samen met
de Academy voor Sportkader, de Sportinnovatiestudio en wordt gewerkt aan
sportaanbod voor SportOn in Rotterdam. SFN heeft zitting in de werkgroep
Bestedingsplan en levert actief haar bijdrage in de meetups, KBO’s en in
diverse onderzoeken m.b.t. ledenmodellen, bindingsmodellen, toekomst van
de georganiseerde sport.
Sportontwikkeling en aanbod diensten.
Topsport:
Samen met onze partners CTO Zuid, CTO Metropool en Team NL NOC*NSF heeft SFN in
2018 binnen een jaar haar topsportstructuur ontwikkeld. In januari 2019 is de officiële
internationale ranking OWSR gestart. De prestaties van m.n. de dames, onder
begeleiding van een enthousiast team van coaches en professionals en experts, leveren
perspectief op deelname aan de Olympische Spelen Tokyo. Dit wordt ook voor 2020
ondersteund door het maatwerkprogramma van NOC*NSF en financiering vanuit de
CTO’s en Brabant Sport. Topsport zonder een basisstructuur, leert de ervaring, is echter
risicovol en ongewenst.
Breedtesport:
In 2019 heeft SFN haar breedtesportstrategie ontwikkelt en in Q3 gestart met de
implementatie hiervan om een volwaardig sportaanbod voor alle niveaus te creëren en
faciliteren. Ook dit gebeurde top down. Vanuit de impuls op financiële en programmeeruren van onze partner Incentro, heeft SFN in 2019 een drietal projecten gelanceerd om
de infrastructuur voor de breedtesport te ontwikkelen.
• Trainersopleidingen (kaderleden) i.s.m. Academy voor Sportkader met hieraan
gekoppeld het diplomastelsel voor jeugd (leden) waaruit de competitie start in
2020 (sportaanbod).
• Wedstrijd-jury app waar de applicatie de backend van competitie, evenementen
(vb NK’s) faciliteert in zowel administratie als inschrijvingen. Daarbij trainen
topsporters de internationale formats met deze app in hun topsportprogramma.
• Community app waar skateboard beoefenaars (skateboarden in de buitenruimte)
verbonden worden met SFN. De app stimuleert skateboarden en maakt
skateboardvoorzieningen zichtbaar. Niveaus (diploma) en promotie van competitie
en skateboardevenementen. De management data kan worden ingezet voor
gemeenten t.b.v. sportvoorzieningen en sportparticipatiebeleid. Dit project wordt
ondersteund door de SportInnovatiestudio.
• NK’s worden gehouden voor de disciplines Street en Park (tellen mee op OWSR)
hier worden de dopingregels (NOC*NSF en World Skate) en wedstrijdreglementen
World Skate in acht genomen.
• Veilig Sportklimaat. Helaas hebben wij in ons korte bestaan praktijkervaring met
de procedures wanneer een melding wordt gemaakt van een seksueel
overschrijdend gedrag. SFN heeft actief samengewerkt met het ISR en Centrum
Veilige Sport om dit traject op een juiste manier te volbrengen. Dit proces heeft
geleid tot een versnelde invoering van een veilig skateboardklimaat.
Diensten:

•

•

Skateboardparken: skateboardparken zijn het huis van skateboarders. De parken
hebben de handen in één geslagen in de parkencommissie om kennis te delen en
samen met SFN hun dienstverlening en bedrijfsvoering te versterken.
Bouwers: Skateboard-baan bouwers zijn specialisten in hun vakgebied. Zij zijn
verantwoordelijk voor een unieke inrichting van het skatepark, voor evenementen
en tevens ook voor buitenvoorzieningen. Vanuit gemeenten is er behoefte naar
advies en richtlijnen voor skateboardvoorzieningen. SFN heeft zitting in de NEN*
commissie m.b.t. skateboardvoorzieningen en ontwikkelt de strategie voor
voorzieningen in de openbare ruimten voor skateboarders voor gemeenten.

*NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC),
Europese (EN) en nationale normen (NEN).

Wij hopen het bestuur hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er na dit
schrijven nog vragen zijn, horen wij dit natuurlijk graag.
Met vriendelijke groet,
Nynke Lely
Nynke.lely@skateboardfederatie.nl
+31(6) 14684834

