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De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarplan 2020. 

 

 

 

We winnen veel met Sport!  

Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. 

Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, 

aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots. Sport helpt in de opvoeding, 

bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Wij maken Nederland sterker 

maken met de kracht van sport. 

Op welke wijze en met welke activiteiten wij dat in 2020 gaan realiseren is te lezen in ons 

Jaarplan 2020. Daarin worden, gebaseerd op de afspraken in de Sportagenda 2017+, de ambities, 

strategieën en speerpunten per afdeling weergegeven.  

In deze inleiding gaan we wat dieper in op de uitgangspunten achter dat jaarplan en benoemen 

we een aantal centrale speerpunten voor 2020. 

 

Missie 

De missie van NOC*NSF is het creëren van optimale sportomstandigheden 

voor iedereen: van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan. 

 

De tastbare resultaten die we als georganiseerde sport daarmee realiseren is een hoge 

sportdeelname en excellente topsportprestaties. Alleen daarmee kan Nederland sterker worden 

door de kracht van sport. Deze resultaten bereiken wij met de volgende kernactiviteiten.  

 

We geloven dat we veel winnen met sport en dromen van een sterker Nederland door de kracht 

van sport. We dragen daarom bij aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de 

Gevraagd besluit 
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 Nederlandse sportsector en bevorderen de sportparticipatie en topsportprestaties. Een belangrijk 

activiteit van NOC*NSF is het genereren en verdelen van inkomsten voor diverse 

(sport)programma’s. 

 

We zenden topteams uit naar Olympische en Paralympische (Jeugd) Spelen en 

vertegenwoordigen de Nederlandse sport in (inter)nationale organisaties. Vanzelfsprekend 

promoten we de fundamentele principes en waarden van het Olympisme en bewaken we de 

naleving van het Olympic Charter. 

 

De meer specifieke missie van TeamNL is het inspireren en het verbinden van Nederland vanuit 

de prestaties van TeamNL. Zo laat TeamNL zien dat we veel winnen  

met sport in Nederland. 

 

 
 

Waarden 

Bij NOC*NSF werken we vanuit een aantal belangrijke waarden. 

 

Zo zit Excelleren in elke keuze die we maken. Elke dag beter en sterker worden. 

Grenzen verleggen en jezelf overtreffen. We leggen de lat steeds hoger en streven 

naar het hoogst haalbare binnen en buiten de sport. 

 

Dat doen we op een Respectvolle wijze. Respect is wat we geven en hoe we ons gedragen, ook 

als het moeilijk wordt. Ongeacht afkomst, leeftijd, gezondheid, beperking, religie of sociale 

positie. 

 

Samen is voor ons de route naar succes. Elkaar beter en sterker maken. We geloven in 

samenwerking binnen en buiten het veld. Dit komt tot uiting in onze relaties en onderling, in 

partnerships, met sportbonden, verenigingen, het bedrijfsleven, overheden en de politiek. 

 

De sport is altijd Dynamisch, wij ook. We zijn flexibel, veerkrachtig, innovatief 

en slagvaardig, op het sportveld en daarbuiten. 

 

De impact van sport op onze maatschappij is groot, onze Verantwoordelijkheid 

daarmee ook. We nemen onze rol als verantwoordelijke organisatie voor de Nederlandse sport 

serieus, in goede en minder goede tijden.  

 

Met Excelleren, Respectvol, Samen, Dynamisch en Verantwoordelijk als waarden, streven wij er 

naar de faciliterende organisatie te zijn binnen de Nederlandse sport die mede zorgt draagt voor 

een gezond en sterk Nederland. 
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 We onderhouden ook stevige relaties met andere organisaties waarbij naast de maatschappelijke 

doelen de belangen van de Nederlandse sport en de sporters steeds voorop staan. Wij stellen 

ons op als stimulerende bruggenbouwer en geven anderen graag de ruimte om te doen waar zij 

goed in zijn.  

 

Speerpunten 2020 

Het jaar 2020 is voor de sport in Nederland en daarmee ook voor NOC*NSF een belangrijk jaar. 

Voor velen is dat omdat we wij in 2020 met Olympische en Paralympische teams naar Tokyo 

afreizen.  

 

Belangrijk in 2020 wordt ook het effect van de lokale uitrol van het in 2018 met de rijksoverheid 

en gemeenten afgesproken nationale sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Wij verwachten 

dat veel sportverenigingen daar in 2020 hun voordeel mee kunnen doen. En de tweede helft van 

2020 staat mede in het teken van de verkiezingen van maart 2021 voor de nieuwe samenstelling 

van de Tweede Kamer.   

 

In bijgevoegd jaarplan 2020 staan de ambities, strategieën en speerpunten per afdeling 

weergegeven.  

 

De 12 belangrijkste speerpunten van NOC*NSF voor 2020 zijn wat ons betreft in willekeurige 

volgorde: 

 

1. Het herijken van onze meerjarenvisie voor de sport in een nieuwe Sportagenda 2020+; 

2. Het optimaal voorbereiden en uitzenden van TeamNL naar de Olympische en Paralympische 

Spelen in Tokyo 2020. Daarbij speelt het anticiperen op het klimaat in Tokyo een belangrijke 

rol;  

3. Samen met onze leden een succesvolle uitvoering van de sportlijn van het Sportakkoord en 

Preventieakkoord van de Rijksoverheid, de VSG en onszelf. Waarbij gebruik gemaakt wordt 

van de samenwerking binnen ‘Eén voor allen, allen voor één’, de Adviseur Lokale Sport en het 

breed opgezette en verder te ontwikkelen sportprofessionals netwerk om de dienstverlening 

van sportbonden, regionale en lokale sportnetwerken aan sportclubs te versterken; 

4. Succesvolle Sportpromotie activiteiten met conversie naar sportbonden en sportclubs door 

Olympic Festival, Olympic Moves en 17e Nationale Sportweek;   

5. Toepasbare Sport Intelligence en inzichten realiseren over (potentiele)  sporters en sportclubs 

voor Sportbonden, Sportbedrijven en Gemeenten samen met onder meer Topteam Sport. 

Waaronder de uitrol van het Athlete Management Systeem, één centraal data- en 

informatiesysteem ter ondersteuning van topsporters, talenten, coaches en experts;   

6. Excellente uitvoering en klanttevredenheid  NOC*NSF Academie voor  Sportkader 

7. Evalueren en verbeteren van het statusbeleid en voorzieningen voor A-, HP- en 

Selectiesporters en het implementeren van een passend voorzieningenaanbod voor 

geïdentificeerde talentvolle sporters, waaronder verstevigen van voorzieningen voor talenten 

die opgroeien in een financieel mindere situatie;  

8. Samen met sportbonden en onderwijs doorontwikkelen van een structuur en opleiding voor 

een doorlopende leerlijn in de sport van kader, trainers, coaches en bestuurders;  

9. Intensiveren en verder ontwikkelen van het thema sport en integriteit door het Centrum 

Veilige Sport verder te ontwikkelen, de ontwikkeling en implementatie van de code Goed 

Sportbestuur, en het verhogen van de effectiviteit van het tegengaan van doping, match 

fixing en financiële malversaties in de sport 

10. Uitvoeren campagne Tweede Kamerverkiezingen 2021 gericht op een voor de sport en de 

Nederlandse samenleving optimaal regeerakkoord.  
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 11. Samen met andere goede doelen vormgeven aan wetgeving kansspelen en loterijvisie en 

tegelijkertijd verhogen effectiviteit aanpak match fixing en financiële integriteit in de sport. 

12. Uitvoeren Internationale Strategie door internationaal de Nederlandse kennis m.b.t. goed 

sportbestuur, sportontwikkeling en organisatorische sportinfrastructuur en de kennis over 

sociaal maatschappelijke aspecten van sport in te zetten.  

 


