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BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3d :  

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE TOEKENNINGSCYCLUS BESTEDINGSPLAN 2019 

 

Inleiding 

Sinds 2013 heeft het bestuur van NOC*NSF de rol en bevoegdheid gekregen als toekennings- en 

vaststellingsorgaan voor de (verdeling van) gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda.  

 

In vergelijking met voorafgaande jaren zijn er aanpassingen doorgevoerd in deze bevoegdheid ten 

aanzien van de Toekenning. Voor rubriek 3.1 (Topsport) en rubriek 4.1 (Innovatie) is dit met ingang 

van Bestedingsplan 2018 niet meer het Bestuur, maar de Directie. In 2019 is hier rubriek 4.2 (Transitie) 

bijgekomen. Voor deze 3 rubrieken is sprake van een externe en onafhankelijke expertpanels die de 

aanvragen en voorstellen tot toekenning beoordeeld. De expertpanels geven vervolgens een advies 

aan de Directie, die besluit over de uiteindelijke toekenning.  

 

Voorliggende verantwoording betreft de toekenningcyclus 2019 en is gericht aan de Algemene 

Vergadering van 20 mei 2019.  

 

Deze notitie bestaat uit de volgende bouwstenen: 

• Formele kaders 

• Beoordelingscyclus 

• Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) 

• Beroepsprocedures 

 

Formele kaders 

De formele kaders waarbinnen het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekenningsorgaan handelt, 

worden bepaald door achtereenvolgens: 

• De Sportagenda 2017+ (vastgesteld in de AV van 9 mei 2016) 

• Het Bestedingsplan en Richtlijnen 2019 (vastgesteld in de AV van 14 mei 2018) 

 

Inzake het Bestedingsplan en Richtlijnen laat de Algemene Vergadering zich adviseren door de 

Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). Tegen besluiten van het toekennings- 

of vaststellingsorgaan kan beroep worden aangetekend bij de Beroepscommissie Bestedingsplan 

(BCB), welke is ingesteld door de Algemene Vergadering.  

 

Beoordelingscyclus 

De beoordelingscyclus c.q. de beoordeling van alle in het kader van het Bestedingsplan ingediende 

aanvragen, is in opdracht van het bestuur uitgevoerd onder leiding van de directie NOC*NSF. Het 

merendeel van de beoordelingen is uitgevoerd door de werkorganisatie van NOC*NSF, met de 

volgende uitzonderingen: 

 

• De aanvragen van NOC*NSF in de rubrieken 1.2 (Basisfinanciering), 2.3 (Classificatie-instituut), 

2.4 (Kennispunt evenementen) en 2.7 (Onderzoek) en 2.8 (Tegengaan misbruik in de sport) 

maken onderdeel uit van het Jaarplan en Begroting 2019 van NOC*NSF, zoals deze in de 

Algemene Vergadering van 19 november 2018 zijn vastgesteld.  

• De aanvragen door NOC*NSF ten behoeve van overige begunstigden, in de rubrieken 2.1 

(Antidopingbeleid), 2.2 (Integriteit en tuchtrechtspraak), 2.5 (Regionale sportnetwerken) en 2.6 

(Sport & Zaken) zijn tevens onderdeel van het Jaarplan NOC*NSF 2019 en betreffen een ‘set 

van afspraken’ met iedere begunstigde. Daarnaast heeft NOC*NSF voor iedere begunstigde 

een toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden uitgevoerd.  

• Bij de toekenningen uit de maatwerkbudgetten 3.1 en 4.1 is bij de inhoudelijke beoordeling 

gebruik gemaakt van Expertpanels.  
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• De hiervoor genoemde Expertpanels zijn ingesteld en benoemd door het bestuur van 

NOC*NSF. Deze panels toetsen de inhoudelijke beoordeling binnen de genoemde rubrieken. 

 

De beoordelingscyclus heeft plaatsgevonden van 1 september 2018 (aanvraagdeadline rubriek 3.1) 

t/m 7 februari 2019 (besluitvorming in het bestuur NOC*NSF).  

 

Toekenningen  

Het bestuur van NOC*NSF is op 7 februari 2019 tot besluitvorming gekomen over de toekenningen 

2019, met uitzondering van rubriek 3.1, 4.1 en 4.2. 

 

De sportbonden en overige begunstigden zijn in februari 2019 geïnformeerd over de genomen 

besluiten via de Portal Verdelen Middelen en in de vorm van een toekenningsbrief.  

 

Algemene Aanvraagvoorwaarden 

De toetsing van de Algemene Aanvraagvoorwaarden heeft geleid tot de volgende besluiten1: 

• NOC*NSF – groen  

• Sportbonden – 37x groen, 36x geel, 3x oranje2 

• Overige begunstigden – groen  

 

Redenen voor status geel of oranje  

Een onderdeel van de Algemene Voorwaarden is het hebben van voldoende solvabiliteit en/of 

liquiditeit. Een aantal bonden voldoen hier niet aan, krijgen daarom status Geel. Er wordt door de 

werkorganisatie samen met hen gewerkt aan een Herstelplan. 

Naast de financiële eisen, is ook het niet (voldoende) voldoen aan de Minimale KwaliteitsEisen (MKE) 

een reden om status Geel te krijgen. Deze bonden worden gevraagd om voor 1 april as. alle 

openstaande punten te hebben geadresseerd.  

 

Net zoals vorig jaar is wederom ‘de bestuursevaluatie’ de belangrijkste reden waarop de bonden niet 

voldoende aan de MKE. Meestal wordt er nog wel een evaluatie gehouden, maar vaak wordt hierover 

niets teruggekoppeld aan de achterban. Vijftien bonden geven aan dit inderdaad niet te hebben 

gedaan. Ook wordt deze bestuursevaluatie vaak zonder externe begeleiding gedaan, terwijl in de MKE 

wordt gevraagd dit eens in de 2 jaar te doen.  

Daarnaast ontbreekt ook bij negen bonden een tuchtreglement of is aansluiting bij ISR verankerd in 

de statuten van de betreffende bond.  

 

De verwachting is dat in de loop van het voorjaar het merendeel van de Geel/Oranje-statussen zijn 

gewijzigd naar Groen. NOC*NSF accountmanagement adviseert en ondersteunt bonden die status 

Geel hebben, om ervoor te zorgen dat ze per april wel op Groen staan.  

De ontwikkeling zal door de directie periodiek gemonitord worden.  

 

Rubriek 1: Basisfinanciering 

 
Rubriek Budget Toegekend/ 

Gereserveerd 

Uit (-)/naar (+) 

Meerjarenbudget 

Uit (-) /naar (+) 

Bestemmingsreserve 

1.1 Algemeen 

functioneren sportbonden 

€ 19.329.339 € 19.329.339   

1.2 NOC*NSF € 4.855.613 € 4.855.613   

De toekenningen per bond zijn opgenomen in de bijlage. 

                                                      
1 Op moment van besluitvorming d.d. 7 februari 2019   
2 Groen = voldoet aan alle voorwaarden; Geel = kleine aanvullingen nodig, geen consequenties voor bevoorschotting; Oranje = 

diverse (grote) aanvullingen noodzakelijk, toekenningen worden gereserveerd en nog niet bevoorschot; Rood = voldoet 

definitief niet aan de voorwaarden. 
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Rubriek 2: Integriteit en Kwaliteit 

 
Rubriek Budget Toegekend/ 

Gereserveerd 

Uit (-)/naar (+) 

Meerjarenbudget 

Uit (-) /naar (+) 

Bestemmingsreserve 

2.1 Anti doping beleid € 1.316.750 € 1.316.750   

2.2 Integriteitsbeleid en 

tuchtrechtspraak 

€ 279.022 € 279.022   

2.3 Classificatie instituut € 43.700 € 43.700   

2.4 Kennis- en 

coördinatiepunt  

Evenementen 

€ 90.000 € 90.000   

2.5 Regionale 

sportnetwerken 

€ 168.682 € 168.682   

2.6 Sport & zaken € 42.171 € 42.171   

2.7 Onderzoek € 400.000 € 400.000   

2.8 Tegengaan misbruik in 

de sport 

 € 300.000  € 300.000   

 

Rubriek 3: Topsport 

 
Rubriek Budget Toegekend/ 

Gereserveerd  

aan 

sportbonden 

Uit (-)/naar (+) 

Meerjarenbudget 

Uit (-)/naar (+) 

Bestemmingsreserve 

3.1 Topsport € 37.069.000 € 37.147.323   

 

Het totaal van de toekenningen is hoger dan het gestelde budget. Het budget (totaal van budget uit 

NLO-gelden en VWS subsidies) is daarom aangevuld met een klein deel actie-budget.  

 

De toekenningen per bond zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: 

• Een bedrag van € 7.280.251 is toegekend aan CTO’s, Regionale Topsport Organisaties en 

Stichting LOOT. Dit is opgenomen in de bovengenoemde € 37 miljoen.   

• Naast bovengenoemde bedragen, is een bedrag van €14.922.000 aan NOC*NSF 

toegekend voor de realisatie van collectieve activiteiten (high performance services, 

topsportbeleid, voorzieningen topsporters en teamuitzendingen). 

 

 

Rubriek 4: Innovatie en ontwikkeling 

 

Rubriek 4.1 

In 2018 is rubriek 4.1 geïntroduceerd, het maatwerkbudget Innovatie. Dit fonds is bedoeld om bonden 

te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en 

diensten passend bij de veranderende vraag van de sporter. Tevens heeft het fonds tot doel om de 

beschikbare kennis en expertise wat betreft samenwerking, organisatie-ontwikkeling, transitie en 

brancheversterking te borgen binnen de sport. In het Bestedingsplan 2019 is deze rubriek 

gecontinueerd.   

 

In totaal zijn er 17 aanvragen ingediend binnen het Innovatiefonds. Na evaluatie zijn 2 aanvragen 

afgewezen en 15 aanvragen toegekend. In het kader van transparantie zijn de projectplannen van alle 

toekenningen bekend gemaakt via Ledennet. Na toekenning is nog € 44.500 budget beschikbaar 

binnen deze rubriek. 

Rubriek 4.2  
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De middelen in deze rubriek zijn bedoeld om de benodigde Transitie in de sport door te zetten en 

verder vorm te geven. De verdeling van de middelen vindt plaats over de 2 hoofdthema’s: innovatie 

en optimalisatie. De precieze verdeling wordt afgestemd op de inzet van de Sportakkoord middelen. 

 
Rubriek Budget Toegekend/ 

Gereserveerd 

Uit (-)/naar (+) 

Meerjarenbudget 

Uit (-)/naar (+) 

Bestemmingsreserve 

4.1 € 1.218.717 € 1.174.217   

4.2 € 2.500.000 € 2.500.000   

 

De toekenningen per bond zijn opgenomen in de bijlage. 

 

 

Beroepsprocedures 

Er zijn geen beroepsschriften ingediend naar aanleiding van de toekenningen 2019.  

 

 

 

 

Bijlage: Toekenningen per bond 2019 

Het bijgevoegde overzicht bevat toekenningen (incl. reserveringen) o.b.v. van besluiten d.d. 7 februari 

2019. Aan de onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Formele toekenningen in 

de toekenningsbrieven en (additionele) gegevens in de Portal Verdelen Middelen zijn leidend.  
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