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1. Opening en mededelingen 
- De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder heet zij de 

Ereleden welkom: Els van Breda Vriesman, André Bolhuis en Wim de Heer. Voorts heet 
zij Rudmer Heerema, het Ministerie van VWS en de pers welkom.  

- De voorzitter memoreert de voorbije 181 dagen, haar eerste dagen als voorzitter van 
NOC*NSF. Zij deelt een aantal observaties: 

o De bijzondere en krachtige sportinfrastructuur in Nederland  
o Er zijn 25.000 verenigingen in Nederland, hier mag meer aandacht voor zijn 
o De topsport floreert 
o Belang van flexibel sportaanbod 
o Samenwerking met andere organisaties is van belang 
o Aandacht voor openbaar bestuur, zowel op nationaal als internationaal gebied 
o Tenslotte deelt zij de driehoek internationaal – topsport – sportparticipatie met 

de aanwezigen. 
- De voorzitter vraagt Hinkelien Schreuder, voorzitter Atletencommissie, waar de 

Atletencommissie zich op dit moment mee bezig houdt. Hinkelien Schreuder geeft aan 
dat het allerbelangrijkste is om de atleet te vertegenwoordigen en hun perspectief scherp 
te houden. De atletencommissie is in veel andere commissies en organisaties 
vertegenwoordigd (zoals bij het Ministerie van VWS en de Dopingautoriteit). Een 
bijzondere is de voorziening die nu is opgezet voor de ondersteuning van topsporters die 
verwikkeld raken in een matchfixing- of dopingzaak.  

- Voorts vraagt zij Raymon Blondel naar de belangrijkste aandachtspunten in de 
Paralympische sport. Raymon Blondel benoemt de voorbereiding voor de Spelen in 
Tokyo. Het vergroten van de participatiegraad binnen de paralympische sport is en blijft 
een grote uitdaging. Met betrekking tot de topsport is het instromen van paralympisch 
jong aanstormend talent een aandachtspunt. Tevens noemt hij classificatie als 
aandachtspunt. Dit moet wereldwijd beter en Nederland kan hierin een goed voorbeeld 
geven en het voortouw nemen. 

- De Auditcommissie seksuele intimidatie is op 14 februari 2013 ingesteld door het bestuur 
van NOC*NSF als onafhankelijke externe toetsingscommissie voor de sportbonden met 
als doel te bekijken of de benodigde tuchtreglementen m.b.t. seksuele intimidatie van de 
bonden wel voldeden aan de Blauwdruk daarvoor die eerder was vastgesteld in de 
Algemene Vergadering.   
Bovendien heeft de Auditcommissie de taak de afhandeling van meldingen en klachten 
op het gebied van seksuele intimidatie te toetsen en te beoordelen.  
De Auditcommissie heeft na haar instelling telkens aan bestuur en directie van NOC*NSF 
gerapporteerd. Deze rapportages hebben een grote invloed gehad op het tempo van het 
invoeren van de tuchtreglementen voor SI en op de wijze waarop bij bonden klachten en 
meldingen werden afgehandeld. 
Al snel gaf deze commissie NOC*NSF ook een aantal adviezen over een betere inrichting 
van met name de registratie van klachten en meldingen. De Auditcommissie gaf aan dat 
doordat meldingen op verschillende plekken binnenkomen en niet gekoppeld zijn, de 
commissie onvoldoende beeld kon krijgen van hoe procedures werden gevolgd. De 
Auditcommissie gaf als advies om één eenduidig registratiesysteem te ontwikkelen zodat 
de afhandeling van meldingen beter zou kunnen worden gevolgd  
De adviezen van deze commissie hebben een grote rol gespeeld bij het besluit eind 2016 
om een volledig onafhankelijke commissie te vragen aard en omvang van seksuele 



intimidatie en misbruik in de sport te onderzoeken. Dit is de Commissie De Vries 
geworden. 
De commissie de Vries heeft dankbaar gebruik gemaakt van de rapportages en adviezen 
van de auditcommissie. De voorzitter vraagt Pauline Montanus, Marianne Dortants en 
Fedde Boersma naar voren en dankt hen voor hun inzet.  

- De voorzitter meldt dat Aikido Nederland in een bijzondere Algemene Vergadering André 
Bolhuis tot Lid van Verdienste heeft benoemd.  

- De rapportage van de commissie Registratie Persoonsgegevens KISS 2019 is ter 
informatie opgenomen bij de vergaderstukken. In deze rapportage brengen zij verslag uit 
over hun bevindingen bij de toetsing van het registratiereglement. 

- Voorts stelt de voorzitter een tweetal nieuwe voorzitters voor: 
o De heer Frans de Jonge van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond 
o De heer Jan Hopstaken van de Nederlandse IJshockey Bond. 

 
2. Verslag Algemene Vergadering 20 mei 2019 

- De voorzitter stelt het verslag van de Algemene Vergadering van 20 mei 2019 
paginagewijs aan de orde. 

- Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
- Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld. 

 
3. Jaarplan en Begroting  NOC*NSF 

- De voorzitter geeft het woord aan Gerard Dielessen. De presentatie gaat als bijlage bij 
dit verslag. 

 
a. Jaarplan NOC*NSF 2020 

- Gerard Dielessen geeft aan dat de Sportagenda 2017+ de basis is voor het Jaarplan 
2019. Kern van deze agenda is dat de sport goed is voor de samenleving en dat de sport 
die betekenis kan invullen en vergroten door zowel de sportdeelname te vergroten als 
excellente topsportprestaties mogelijk te maken. 

- NOC*NSF heeft de missie om optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen. 
Dat gaat via de kernactiviteiten: 

o Bevorderen van sportparticipatie en topsportprestaties 
o Uitzenden van topteams naar Olympische en Paralympische (jeugd) Spelen 
o Vertegenwoordigen van onze aangesloten sportbonden in (intern)nationale 

organisaties 
o Genereren en verdelen van inkomsten voor diverse (sport) programma’s 
o Promoten van de fundamentele principes en waarden van het Olympisme en het 

bewaken en naleven van het Olympische Charter 
- Gerard Dielessen benoemt ook kort enkele speerpunten uit het Jaarplan 2020, zoals de 

Sportagenda 2020+, Tokyo 2020, Sport en integriteit en de voorbereiding voor de 
Tweede Kamerverkiezingen in 2021. 

- Joop Bongers, Sportvisserij Nederland, geeft aan dat hij een facet mist in het Jaarplan. 
NOC*NSF is faciliterend voor de sport maar mag meer leiding nemen en geven. De 
leidinggevende rol is nog niet duidelijk verwerkt. 

- Gerard Dielessen neemt dit mee. 
- De vergadering stemt bij acclamatie in met agendapunt 3a, het Jaarplan NOC*NSF 2020. 

 
 



b. Begroting 2020 
- De voorzitter benoemt de diverse gremia waar de Begroting 2020 is doorgenomen en 

geeft het woord aan penningmeester Annette Mosman voor een toelichting. De 
presentatie gaat als bijlage bij dit verslag. 

- De penningmeester geeft aan dat 2019 een positieve afwijking kent door de definitief 
ontvangen subsidies van het Ministerie van VWS voor het Sportakkoord. Het betreft een 
substantiële meeropbrengst ten opzichte van de begroting 2019. Deze financiering loopt 
door tot en met 2021. 

- Daarnaast zijn er ook sponsordeals tot stand gekomen, met o.a. Heineken en de H2 
waterstofcoalitie, die we ook in 2020 terug zullen zien.  

- De lasten nemen in samenhang met de extra baten, voor wat betreft het Sportakkoord, 
toe. Ook zijn er in aanloop naar de Spelen een aantal extra uitgaven vanuit topsport 
gedaan. Deze worden gefinancierd uit de daartoe gevormde egalisatiereserve in 
voorgaande jaren.  

- De Begroting 2020 is behoudend en trendmatig. De basis voor deze Begroting is het 
vastgestelde Bestedingsplan van € 44,6 mln. en de door de Nederlandse Loterij 
afgegeven verwachting voor 2020. Overheidssubsidies zijn een substantieel onderdeel 
van onze Begroting. Deze worden begroot vanuit een voorzichtigheidsprincipe en zijn 
opgenomen indien reeds sprake is van een toegekende subsidie waar een beschikking 
onder ligt. Ook de projectsubsidie met betrekking tot het Sportakkoord maakt onderdeel 
uit van de Begroting. Alleen programmalijn 6, topsport – welke met het Ministerie van 
VWS en de VSG nog wordt uitgewerkt, is nog niet opgenomen. De instellingssubsidie 
Top 10 dient jaarlijks te worden aangevraagd. Vanwege het structurele karakter van 
deze subsidie maakt deze wel onderdeel uit van de Begroting, conform voorgaande 
jaren. 

- In 2020 vinden de Olympische en Paralympische Spelen plaats. Daarom is 2020 een 
financieel piekjaar, in lijn met de vierjaren planning die NOC*NSF hanteert. In 2020 
staan een aantal campagnes gepland rondom de Olympische en Paralympische Spelen. 
Ook hiervoor zijn voorgaande jaren middelen gereserveerd.  

- Het TeamNL Tokyo Center is nieuw in de begroting van NOC*NSF. Inhoudelijk is deze 
opzet een doorontwikkeling en verbreding van het Holland Heineken Huis. De 
uitvoerende organisatie is belegd bij de Papendalgroep. 

- De penningmeester geeft aan dat vanuit de loterijen de verwachte afdracht € 43 mln. zal 
zijn. De omvang van het Bestedingsplan is € 44.6 mln., het resterende deel wordt 
gefinancierd uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve.  

- Bij de subsidies is een substantiële toename te zien, dit als gevolg van de projectsubsidie 
voortkomend uit het Sportakkoord.  

- Lex Roolvink, Nederlandse Handboog Bond, uit zijn zorg over het bestaansrecht van 
kleine bonden. Elke greep uit het budget is reden tot zorg. Er moet specifiek aandacht 
voor de groep kleine bonden zijn. In de toespraak was hier voldoende aandacht voor in 
de realisatie en de voorliggende voorstellen niet. De penningmeester geeft aan dat hier 
zeker aandacht voor is. Het besluit over de maatregel met betrekking tot het aanpassen 
van de basisvoet is voorlopig niet genomen. Lex Roolvink vraagt hierop of de 
Nederlandse Handboog Bond hetzelfde bedrag mag verwachten als voorgaande jaren en 
de penningmeester antwoord bevestigend.   

- Arjan de Vries, sportcluster Veenendaal, spreekt zijn zorg uit over het forse financieel 
risico op het TeamNL Tokyo Center en wil graag de hoogte van dit risico weten. De 
penningmeester geeft aan dat voor NOC*NSF het risico € 0,- is. Dit is neergelegd bij de 



Papendalgroep en de exploitatiebegroting is behoudend opgesteld. De Financiële 
Commissie heeft dit onderwerp ook opgenomen in haar advies. 

- De voorzitter dankt de penningmeester voor haar toelichting. 
 
c. Advies Financiële Commissie 

- De voorzitter vraagt Hans Gerrits Jans voor een toelichting vanuit de commissie. De 
Financiële Commissie heeft haar advies toegevoegd aan de stukken voor deze 
vergadering. 

- Hans Gerrits Jan licht kort het advies van de commissie toe en geeft aan dat de 
begroting 2020 binnen de door de Algemene Ledenvergadering gestelde kaders valt. Wel 
adviseert de commissie om in de nieuwe cyclus aandacht te hebben voor een goede 
aansluiting tussen begroting en jaarplan. 

- De commissie heeft vertrouwen dat zij tijdig en adequaat door de directie van NOC*NSF 
worden geïnformeerd over de voortgang van het TeamNL Tokyo Center in aanloop naar 
de Olympische Spelen. Bij de behandeling van de Jaarrekening 2019 begin volgend jaar 
zal hier veel aandacht voor zijn.  

- Met betrekking tot het Sportakkoord en de sportlijn constateert de commissie dat het 
van belang is – omdat het een projectmatige inkomstenstroom betreft – dat er sprake 
blijft van een gezonde balans tussen vast en flexibele dienstverbanden bij NOC*NSF. In 
diezelfde lijn vraagt de commissie ook na te denken over de toekomstige financiering van 
de sport. Het lijkt een logisch moment om dit te gaan doen nadat de Sportagenda 2020+ 
verder ontwikkeld is.  

- De voorzitter dankt Hans Gerrits Jans voor de toelichting en dankt ook de 
commissieleden voor hun werk. 

 
d. Vaststelling contributie 2020 

- De voorzitter geeft aan dat ook dit jaar de contributie is geïndexeerd op basis van het 
geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. Voor 2020 is dat 
2,66 %.  

- De vergadering stemt bij acclamatie in met de voorgestelde contributieverhoging. 
 

- Voorts vraagt de voorzitter aan de Algemene Vergadering om in te stemmen met de 
Begroting 2019. 

- De vergadering stemt bij acclamatie in met de Begroting 2019.  
 

4. Samenstelling commissies 
a. CRBS 

- In verband met het afscheid van Jan Kossen bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond 
is een vacature ontstaan binnen de CRBS. Aan de leden van NOC*NSF is gevraagd 
kandidaten voor te dragen. Dit heeft geleid tot de voordracht van Nynke Lely, voorzitter 
van Skateboard Federatie Nederland. Zij is sinds november 2017 voorzitter en heeft 
daarnaast in verschillende functies ervaring opgedaan binnen de sport.  

- De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met de benoeming van 
Nynke Lely in de CRBS. 

- De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van Nynke Lely. 
- De voorzitter spreekt haar felicitaties uit en overhandigt een boeket. 

 
 



 
 
b. Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS 

- Binnen de commissie Registratie Persoonsgegevens KISS zijn door het aflopen van twee 
termijnen twee vacatures ontstaan. Martin de Graaff en Fred Kollen zijn beiden aan het 
einde van hun termijn en moeten daarom terugtreden uit de commissie. Beide heren 
hebben bijzonder veel tijd in deze commissie gestoken en die mede daarmee hun sporen 
in de sport hebben verdiend. De voorzitter spreekt een dankwoord aan hen beiden uit en 
overhandigt beide heren een boeket bloemen. 

- Voor de twee vacatures is een zorgvuldig proces doorlopen wat geleid heeft tot de 
voordracht van Jan Kossen en Margot Megens. Jan Kossen is jarenlang directeur 
geweest van het Watersportverbond en de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. 
Daarnaast heeft hij in verschillende commissies, waaronder ook de CRBS, zitting 
genomen. Margot Megens is werkzaam als juridisch medewerker bij de KNLTB en heeft 
ruim ervaring in de juridische wereld.  

- Naast deze twee vacatures loop ook de eerste termijn van Maurice Staf af. Hij wordt 
voorgedragen voor herbenoeming. 

- De voorzitter gaat over tot besluitvorming en vraagt de vergadering in te stemmen met: 
o de herbenoeming van Maurice Staf voor een tweede termijn 
o de benoeming van Jan Kossen in de CRBS 
o de benoeming van Margot Megens in de CRBS 

- De vergadering stemt bij acclamatie in. 
- De voorzitter overhandigt boeketten aan Margot Megens en Jan Kossen.  

 
5. Lidmaatschappen 

- Op 20 november 2017 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het toetreden van 
de Skateboard Federatie Nederland als aspirant lid. Dit aspirant lidmaatschap betreft 
een periode van twee jaar waarna de Algemene Vergadering het formele besluit neemt 
om het aspirant lidmaatschap om te zetten naar volledig lidmaatschap. Hieraan gaat 
intensieve toetsing aan vooraf. 

- In de afgelopen twee jaar heeft de Skateboard Federatie Nederland een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. Toetsing in de afgelopen periode wijst uit dat zij voldoen aan 
de eisen en dat zij invulling hebben gegeven aan het ontwikkelperspectief.  

- De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met de formele omzetting 
van het aspirant lidmaatschap van de Skateboard Federatie Nederland tot volwaardig lid 
van NOC*NSF. 

- De vergadering stemt bij acclamatie in. 
 
6. Wijziging reglementen 
a. Reglement topsport- en internationale wedstrijddisciplines 

- In het reglement topsport- en internationale wedstrijddisciplines zijn enkele wijzigingen 
doorgevoerd. Op basis van dit reglement wordt in de periode december 2019 tot en met 
maart 2020 de erkenningstoets uitgevoerd. Dit resulteert in een nieuwe lijst met erkende 
topsport en internationale wedstrijddisciplines welke in de volgende Algemene 
Vergadering zal worden voorgelegd. 

- De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met de voorgestelde 
wijzigingen in het reglement topsport en internationale wedstrijddisciplines. 

- De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in. 



 
b. Reglement Case Management Systeem Sport 

- De voorzitter geeft aan dat het reglement Case Management Systeem Sport de opvolging 
is van één van de aanbevelingen van de Commissie De Vries.  

- Gerard Dielessen voegt toe dat dit systeem vanaf juni 2019 gebruikt wordt. Veel mensen 
weten het Centrum Veilige Sport te vinden en daarmee stijgt het nieuwe aantal casussen 
snel. Deze grote hoeveelheid casussen heeft geleid tot een toename van de 
werkzaamheden van het centrum en daarom is de bemensing uitgebreid. Door het 
centrum zijn er veel signalen op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de 
sport doorgezet aan het Instituut voor Sportrechtspraak of politie en OM voor nader 
onderzoek. Het is bijzonder positief, hoe pijnlijk ook voor slachtoffers en andere 
betrokkenen, dat steeds meer en meer mensen hierover durven praten en geholpen 
kunnen worden. 

- Door het aannemen van dit reglement is de administratie van sportbonden in het case 
management systeem op goede wijze geborgd. 

- De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met het reglement case 
management systeem.  

- De vergadering stemt bij acclamatie in. 
 

7. Rondvraag 
- André Bolhuis complimenteert de voorzitter met de wijze waarop zij de vergadering heeft 

geleid. Ook blikt hij terug op zijn afscheid van 20 mei 2019. Veel dank voor alle cadeaus, 
attenties en reacties die hij heeft mogen ontvangen.  
 

- De voorzitter vraagt naar reacties uit de zaal over deze vergadering, de eerste 
vergadering onder haar voorzitterschap.  

- Rutger Arisz ziet terug op een goede bijeenkomst en dankt de voorzitter voor de 
gedeelde observaties. 

 
8. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 


