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Aanwezig NOC*NSF bestuur 

A. Bolhuis (voorzitter) 

R. den Besten 

R. Blondel 

I. Eijs 

J.W. Maas 

H. Schreuder 

 

Aanwezig NOC*NSF directie 

J. Bierling 

 

Aanwezig Ereleden 

E. van Breda Vriesman 

W. Cornelis 

W. de Heer 

E. Terpstra 

 

Aanwezig genodigden 

Ronald van der Giessen – STAK 

M. de Graaff – Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS 

F. Vrijlandt - International Climbing and Mountaineering Federation 

H. van der Marel – Gemeente Den Haag  

K. Ephraim  

A. van Zanen-Nieberg 

 

Aanwezig leden 

Atletiekunie – S. Barlag 

Badminton Nederland – M. Bezuijen 

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond – B. Volkerijk 

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond - G. Kolhorn 

Bob en Slee Bond Nederland – W. Noorman 

Nederlandse Boksbond – R. Braad 

Nederlandse Bowling Federatie – A. de Vries 

Nederlandse Bridge Bond – Th. Munnen, G. van der Scheer 

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond – J. Wals 

Nederlandse Curling Bond – J. Postma 

Koninklijke Nederlandse Dambond – A. de Vries 

Nederlandse Darts Bond – F. van Kooten 

Nederlandse Fresbee Bond – J. Verhoeven 

Gehandicaptensport Nederland – D. Engelaar 

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie – W. Zelsmann 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie – M. van der Plas 

Nederlandse Handbal Verbond – T. de Lange  

Nederlandse Handboog Bond – A. Vissers, A. Strijbis 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – M. Reibestein 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond – K. van Willigen  

Koninklijke Nederlandse Klim - en Bergsportvereniging – J. Driesen 

Koninklijke Nederlandse Kolf Bond – P. van den Nieuwenhof 

Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond – R. Meijer, K. Rodenburg 

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging – H. Leenstra  



Nederlandse Onderwatersport Bond – A. de Vries 

Koninklijke Nederlandsche Roei Bond – M. Visser 

Nederlandse Rugby Bond – T. Pietersen 

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond – P. de Haan, P. de Kroon  

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond – L. Pijnappel 

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie – E. IJzerman  

Skatebond Federatie Nederland – N. Lely 

Nederlandse Ski Vereniging – F. Avis 

Special Olympics – K. Schapendonk, G. Weinberg  

Sportvisserij Nederland – J. Bongers, M. van Kampen  

Taekwondo Bond Nederland – F. Buitenhuis 

Nederlandse Tafeltennis Bond – A. Sialino  

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond – W. Born  

Nederlandse Toer Fiets Unie – A. de Vries 

Nederlandse Triathlon Bond – W. van Oijen 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond – J.D. van der Zee 

Nederlandse Volleybal Bond – P. Sprenger, G. Davio  

Koninklijke Nederlandse Wandel Bond Nederland – P. Sanders 

Koninklijke Nederlandse Zwembond – A. van Lankwarden, A. van Schaveren, J. Kossen  

 

Aanwezig geassocieerden 

Nederlandse Loterij – J. Zuure, A. de Jong 

Vereniging Sport en Recht – M. van Dijk 

Ministerie van VWS – A. Pleyte, A. Drielen  

 

Afwezig Bestuur met kennisgeving 

A. Mosman    

 

Afwezig Directie met kennisgeving 

G. Dielessen 

 

Afwezig leden met kennisgeving 

Nederlandse Basketball Bond 

Nederlandse Beugel Bond 

Nederlandse Klootschiet Bond 

Nederlandse Lacrosse Bond 

 

Afwezig geassocieerden met kennisgeving 

Kenniscentrum Sport   



1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Speciaal welkom voor de aanwezige 

Ereleden, Els van Breda Vriesman, Erica Terpstra, Willem Cornelis en Wim de Heer, van het 

Ministerie van VWS mevrouw Annelies Pleyte en de heer Van Drielen en de aanwezige 

pers. 

• De voorzitter verontschuldigd de penningmeester, Annette Mosman en Algemeen 

Directeur Gerard Dielessen die niet aanwezig kunnen zijn. 

 

 

2. Verslag Algemene Vergadering 19 november 2018 

• De voorzitter stelt het verslag van de Algemene Vergadering van 19 november 2019 

paginagewijs aan de orde.  

• Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

• Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld. 

 

 

3. Bestuurssamenstelling: verkiezing voorzitter 

• De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt: verkiezing nieuwe voorzitter. Sinds 

oktober vorig jaar is een brede vertrouwenscommissie actief geweest met de werving en 

selectie van een nieuwe voorzitter. Hij geeft vervolgens het woord aan Jan Willem Maas, 

vicevoorzitter NOC*NSF en voorzitter van de vertrouwenscommissie. 

• Jan Willem Maas geeft een toelichting op de voordracht en proces dat daar toe heeft 

geleid. Statutair is het helder, zowel bestuur als de leden kunnen kandidaten voordragen 

voor iedere bestuursfuncties. Het bestuur doet dat eerst waarna de leden mogelijkheid 

hebben ook kandidaten voor te dragen. Om beide mogelijkheden al vanaf het begin bij 

elkaar te brengen, heeft het bestuur besloten zich te laten adviseren door een 

vertrouwenscommissie. En, die commissie te vragen één kandidaat voor te dragen.  

De commissie is samengesteld uit voorzitters van 5 sportbonden (Jan Dirk van der Zee, 

Marjan van Kampen, Pieter de Kroon, Wim van Oijen, Joachim Driessen), de voorzitter van 

de NOC*NSF atletencommissie (Hinkelien Schreuder) en 2 bestuursleden NOC*NSF (Rinda 

den Besten en de voorzitter van de commissie: Jan Willem Maas). 

De commissie heeft zich eerst gebogen over het te volgen proces en de profielschets en 

hiervoor in dit deel van het proces veel tijd genomen. Enerzijds, op de representatieve 

samenstelling van de commissie goed te benutten en de commissieleden de kans te geven 

hun zeer diverse perspectieven en wijsheden in discussie in te kunnen brengen. Anderzijds 

om de overige leden juist in deze fase ook hun inbreng te laten brengen. De profielschets 

is in conceptvorm met de leden NOC*NSF gedeeld op 28 november 2018 waar de leden 

over de te hanteren criteria hebben kunnen stemmen. Waarna het document werving 

selectie nieuwe voorzitter is vastgesteld, gepubliceerd en de vacature is opengesteld. Er 

hebben zich 19 kandidaten gemeld, en na de voor deze procedures gebruikelijke 

selectiestappen zijn er 6 kandidaten overgebleven. Uit deze 6 heeft de commissie unaniem 

gekozen voor Anneke van Zanen-Nieberg. Met Anneke van Zanen-Nieberg krijgt 

NOC*NSF een voorzitter met brede en vooral relevante bestuurlijke ervaring, zowel in de 

sport als daarbuiten. Zij heeft zeer goede kennis van de sport en uitgebreide ervaring in 

meerder relevante netwerken. De commissie heeft daarom het bestuur van NOC*NSF 

geadviseerd mevrouw van Zanen-Nieberg voor te dragen en deze heeft dit advies met 

overtuiging overgenomen.   

Als voorzitter van de vertrouwenscommissie dankt de heer Maas de medecommissieleden 

voor hun inzet, wijsheden en betrokkenheid en het bureau NOC*NSF voor de 

ondersteuning in de personen van René Lammers, secretaris commissie en Jenneke Bruins, 

secretaresse.  



Tot slot heeft de heer Maas geconstateerd dat het is gelukt de vertrouwelijkheid van de 

commissie in stand te houden. Behalve van de kandidaten die dat zelf min of meer in 

beperkte kring bekend hebben gemaakt, zijn de namen van de kandidaten niet naar 

buiten gekomen.  

• De voorzitter dankt de heer Maas voor zijn toelichting. Daarnaast dankt hij de 

commissieleden hartelijk voor hun inzet en de voordracht en overhandigd hen een boeket.  

• Het bestuur van NOC*NSF heeft het advies van de vertrouwenscommissie integraal 

overgenomen en stelt de Algemene Vergadering voor om Anneke van Zanen-Nieberg per 

21 mei 2019 te benoemen als voorzitter van NOC*NSF.  

• Vervolgens gaat de voorzitter over tot schriftelijke stemming en geeft een korte 

toelichting op de stemprocedure. Aansluitend vindt de stemming plaats. 

• De stemmen worden geteld door een stemcommissie, bestaande uit drie personen,: 

bestuurslid van de Vereniging Sport en Recht, tevens voorzitter van de stemcommissie, 

Michiel van Dijk, jurist van NOC*NSF, Berty van Bockom Maas. 

en bestuurs- en directiesecretaris Marijke Floris.  

Later in de vergadering volgt de uitslag. 

 

 

4. Adviescommissie Integriteit & Ethiek 

• De afgelopen jaren is NOC*NSF geconfronteerd met een aantal situaties op het terrein van 

ethiek en integriteit. Die situaties waren vaak complex en bleken niet altijd eenvoudig te 

behandelen. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten een onafhankelijke 

adviescommissie in te stellen om hen te adviseren op terrein van ethiek en integriteit.  

De Adviescommissie Integriteit & Ethiek gaat uit drie personen bestaan. Het bestuur heeft 

Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving & hoogleraar 

bestuur van de gezondheidszorg) bereid gevonden om voorzitter van deze commissie te 

worden. Samen met haar zal worden gezocht naar twee overige leden van deze 

commissie. 

• De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering om in te stemmen met het instellen van de 

Adviescommissie Integriteit & Ethiek. 

• De vergadering stemt bij acclamatie in met het instellen van de Adviescommissie 

Integriteit & Ethiek.  

 

 

5. Update aanbevelingen Commissie De Vries – Seksueel Misbruik in de Sport 

• De onderzoekscommissie de Vries heeft in december 2017 haar rapport over seksuele 

intimidatie en misbruik in de sport gepubliceerd. De sport is vanaf dat moment aan de 

slag gegaan om de 42 aanbevelingen van dit rapport te implementeren. Hiertoe heeft zij 

een plan van aanpak vastgesteld in Algemene Vergadering van mei 2018. In de 

vergaderstukken wordt de voortgang ten aanzien van realisatie van belangrijke elementen 

uit het plan van aanpak.  

• De voorzitter geeft het woord aan Emiel Krijt, projectleider invoering aanbevelingen 

Commissie De Vries, die de voortgang verder toelicht. Begin dit jaar is de sport 

opgeschrikt door de berichten in de media over de misbruikaffaire bij atletiekvereniging 

C.A.V. Energie in Rotterdam. Deze affaire en ook andere, geeft nog eens aan hoe 

belangrijk het is dat de Nederlandse sportwereld de aanbevelingen van de Commissie-De 

Vries zo spoedig mogelijk implementeert. 

- Meldplicht:  Het is cruciaal dat meer mensen over dit onderwerp durven te 

praten. En dan niet alleen de slachtoffers zelf, maar vooral alle andere mensen die 

vermoedens hebben van seksuele intimidatie en misbruik. Uiteindelijk heeft dat er 

ook voor gezorgd dat de zaak in de atletiek aan de orde is gekomen. Om die 

reden is het goed om te melden dat het tuchtreglement seksuele intimidatie door 



het Instituut voor Sportrechtspraak recent is vastgesteld waarmee in 1 keer 64 

sportbonden de meldplicht voor bestuurders en begeleiders ook daadwerkelijk 

hebben ingevoerd. De verwachting is dat de overige sportbonden spoedig zullen 

volgen in de loop van het jaar. Communicatie van deze meldplicht is van groot 

belang. De leden hebben allen een infographic gekregen waarin is opgenomen 

wanneer melding moet worden gemaakt en hoe dat proces in zijn werk gaat. De 

heer Krijt vraagt de leden deze te verspreiden onder haar leden.  

- Communicatie eigen inzet: Meer communicatie is noodzakelijk om het 

onderwerp bespreekbaar te maken evenals een goede krachtige opvolging. Ook 

hierin worden stappen gemaakt. Ten eerste heeft NOC*NSF samen met een 

communicatiebureau een eerste opzet gemaakt voor de communicatie van het 

centrum veilige sport evenals de communicatie om de meldingsbereidheid te 

vergroten. Om de meldingsbereidheid verder te vergroten is een groot bereik via 

internet en massamedia noodzakelijk, dat brengt kosten met zich mee. In het 

kader van het Sportakkoord is hier nu een budget voor aangevraagd. 

Vanaf 16 april communiceert NOC*NSF door middel van de website van centrum 

veilige sport. Mensen kunnen vanaf nu hier terecht om vermoedens van 

grensoverschrijdend gedrag te melden of te bellen voor een vertrouwelijk gesprek. 

Ook is het vanaf heden mogelijk dat slachtoffers in de avond en nacht gebruik 

kunnen maken van een chatfunctie die de organisatie Fier voor de sport heeft 

ingericht. Deze chatfunctie wordt gepositioneerd via diverse sociale media om op 

die manier ook de jongere doelgroep zelf beter te kunnen bereiken.  

Daarnaast is de website op een aantal onderdelen gevuld met informatie over 

preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit. De 

website zal de komende maanden steeds verder gevuld worden met meer 

informatie die vanuit de implementatie van commissie de Vries zal worden 

opgeleverd, waaronder een stappenplan over vormgeven van preventief beleid op 

terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit. 

Dit stappenplan zal beschikbaar worden gemaakt op een evenement van de 

Stichting de Stilte Verbroken van Renald Majoor op het Framed Festival op 

Papendal. Hier zal in een themaochtend worden stil gestaan hoe dit onderwerp 

beter bespreekbaar kan worden gemaakt bij een sportvereniging, hoe incidenten 

te voorkomen en hoe te handelen als deze zich toch voordoen. NOC*NSF steunt 

dit evenement evenals het Ministerie van VWS en de gemeente Arnhem. De heer 

Krijt roept allen op om hierbij aanwezig te zijn. Het programma en de aanmeldlink 

is na afloop van de Algemene Vergadering nogmaals aan alle leden gestuurd.   

Daarnaast is Renald Majoor, de initiatiefnemer van de Stichting De Stilte 

Verbroken, dit jaar verbonden als ambassadeur om het thema seksuele intimidatie 

en misbruik in de sport meer bespreekbaar te maken. Onder andere met een  

indrukwekkende film die te vinden op de website van centrum veilige sport die 

kan worden gebruikt in de voorlichting richting de sportverenigingen. Daarnaast is 

Renald bereid gevonden dit jaar 10 keer te komen spreken op congressen en 

evenementen over dit ingewikkelde onderwerp. Wanneer de leden hierin interesse 

hebben, kan dat kenbaar worden gemaakt via een e-mail aan het centrum veilige 

sport. 

- Goede krachtige opvolging is noodzakelijk: Uit prevalentieonderzoeken naar 

seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport blijkt dat er meer slachtoffers in 

de sport zijn, dan het aantal contacten en meldingen die hierover zijn. In die zin 

vindt NOC*NSF het een positieve ontwikkeling dat uit de laatste rapportage over 

grensoverschrijdend gedrag blijkt dat meer personen contact zoeken met 

sportbonden en het huidige Vertrouwenspunt Sport om hierover te praten. 

Tuchtrechtelijk lopen er op dit moment weer meer onderzoeken naar seksueel 



grensoverschrijdend gedrag bij het Instituut voor Sportrechtspraak dan in de 

vorige voortgangsrapportage.  

Het Vertrouwenspunt Sport is geherstructureerd. Sinds februari zijn 2 nieuwe 

medewerkers aangenomen als casemanagers, welke worden aangestuurd door de 

coördinator van Centrum Veilige Sport. De poule van Vertrouwenspersonen is 

geherstructureerd en er zijn 3 nieuwe vertrouwenspersonen aangenomen. De 

werkzaamheden van de poule van vertrouwenspersonen beperkt zich tot het zijn 

van een vertrouwenspersoon van slachtoffer en eventueel voor beschuldigde bij 

complexe zaken. De casemanagers op kantoor fungeren als front office bij mensen 

die contact zoeken over grensoverschrijdend gedrag. Dat kunnen zowel vragen 

zijn over vormgeven van preventief beleid, als vragen over hoe te handelen bij een 

incident als bestuur, ook staan zij slachtoffers en beschuldigden te woord. 

Daarnaast hebben zij de taak bij te houden hoe binnen gekomen meldingen 

procesmatig verder verlopen in het casemanagementsysteem. Met dit systeem 

wordt nu proefgedraaid door deze casemanagers en alle sportbonden zullen dit 

jaar worden getraind om met dit casemanagementsysteem te gaan werken.  

- Samenwerking OM en Politie: Tot slot wordt er al enige tijd gewerkt aan een 

nadere concretisering van het convenant wat NOC*NSF heeft getekend met OM 

en politie om de samenwerking verder te verbeteren. Dit kan nog wat langer 

duren. Informatiedeling op dit gevoelige onderwerp komt zeer nauw en is aan 

allerlei regels verbonden. Dit moet goed worden opgeschreven. Ondertussen  

weten de partijen in de praktijk elkaar al steeds beter te vinden en wordt gewerkt 

aan verdere verbetering van praktische samenwerking. Daar zit ook de grootste 

winst. Zo zal in juni een besloten bijeenkomst worden georganiseerd met 

zedenpolitie, officieren van het OM, medewerkers ISR, 

vertrouwenscontactpersonen van sportbonden en centrum veilige sport om het te 

hebben over de verbetering van de praktische samenwerking bij casussen.  

• De voorzitter dankt Emiel Krijt voor zijn toelichting. Aanvullend staat hij stil bij de poule 

van vertrouwenspersonen die jarenlang bij het Vertrouwenspunt Sport hebben gewerkt. In 

verband met de herstructuering moest van een aantal van hen afscheid worden genomen. 

De voorzitter bedankt hen voor hun jarenlange inzet en het luisterende oor wat zij voor 

velen zijn geweest.  

• Daarnaast stelt de voorzitter vast dat de komende periode het nodige op het vlak van 

communicatie wordt ondernomen. Hij is er van overtuigd dat als alle doelgroepen 

maximaal moeten worden bereikt en het probleem in de breedte een halt toe moet 

worden groepen, er meer nodig is. Om die reden gaat NOC*NSF bij de overheid en de 

politiek verkennen of er mogelijkheden zijn voor een lange termijn publiekscampagne 

tegen seksuele intimidatie en misbruik over alle sectoren en in alle verschijningsvormen.  

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het probleem niet stopt bij de sport en dat het 

zich helaas overal in de samenleving op te grote schaal voordoet. Dat moet stoppen!  

Een langdurige grote campagne kan dit onderwerp meer bespreekbaar maken, waardoor 

meer slachtoffers voorkomen kunnen worden en zij de hulp krijgen die ze nodig hebben. 

Het zou mooi zijn als de rijksoverheid hier een brede maatschappelijke campagne voor op 

zou zetten die lang loopt, zodat kan worden geborgd dat dit onderwerp niet uit het 

publieke debat verdwijnt. 

 

  



Uitslag stemming (agendapunt 3: Verkiezing voorzitter) 

• Voordat de voorzitter overgaat naar de rondvraag vraagt hij de voorzitter van de 

stemcommissie, Michiel van Dijk over de uitslag van punt 3: verkiezing voorzitter.  

• Michiel van Dijk maakt de uitslag bekend: van de in totaal 180 stemmen zijn er 180 voor!  

• Dit betekent dat Anneke van Zanen-Nieberg wordt gekozen tot nieuwe voorzitter van 

NOC*NSF. Zij start daadwerkelijk op 21 mei 2019. 

• De voorzitter feliciteert Anneke van Zanen-Nieberg hartelijk en geeft haar het woord. 

• Mevrouw van Zanen dankt de Leden, het bestuur NOC*NSF en de vertrouwenscommissie 

voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij kijkt enorm uit naar de samenwerking met het 

bestuur en bureau NOC*NSF, de leden, VWS en private sector. Er ligt een mooie erfenis 

klaar waarin Nederland thuishoort bij de top 10 topsportlanden. Graag wil ze deze positie 

behouden en waar nodig nog willen verbeteren. Haar doel is om sporten voor iedereen 

toegankelijke te maken, doorontwikkelen naar vitale verenigingen en het blijven 

ontwikkelen van talenten.   

 

 

6. Rondvraag 

•  Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt 

 

 

7. Sluiting 

• De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 

 


