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1. Gevraagd besluit 

 
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding als geassocieerde van: 

• Sportbedrijf Lelystad 
• Stichting Nederland Sport 

 
Tevens wordt de Algemene Vergadering gevraagd kennis te nemen van de opzegging als 
geassocieerde van Gay Union Through Sports (GUTS). 
 

2. Toelichting 
 

2.1. Sportbedrijf Lelystad 
Samen naar een vitaal Lelystad, daar staat Sportbedrijf Lelystad voor. Tot dusverre zijn er geen 
sportbedrijven aangesloten bij NOC*NSF terwijl deze sportbedrijven zich elke dag weer inzetten 
om lokaal meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Daarmee werken ze vaak aan 
dezelfde zaken als sportbonden en niet zelden samen met sportbonden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de totstandkoming en uitvoering van de Lokale sportakkoorden en de rol die ze 
spelen in het Preventieakkoord. 
 
Sportbedrijf Lelystad zet in op de maatschappelijke winst die met sport te halen is. Door Lelystad 
als een groot sportveld te zien, creëren ze nieuwe mogelijkheden om sport naar alle inwoners te 
brengen, in de wijken, de scholen en in de ouderenzorg. Hiermee levert Sportbedrijf Lelystad 
een gedegen bijdrage aan de sport. Juist de toegang die sportbedrijven hebben richting de 
haarvaten van de maatschappij, maken ze waardevolle partners van sportbonden die het vaak 
een uitdaging vinden om hun aanbod, soms direct maar vaak via verenigingen, lokaal te laten 
landen. Verder staan Sportbedrijven net als Sportbonden voor sterke verenigingen. Afstemming 
op het gebied van verenigingsondersteuning kan vergemakkelijkt worden wanneer zowel 



 

 

sportbonden als sportbedrijven onderdeel uitmaken van NOC*NSF. Überhaupt ziet het Bestuur 
van NOC*NSF kansen om in gezamenlijkheid de sportinfrastructuur in Nederland te versterken, 
en zeker in deze onzekere tijden is op dat gebied samen optrekken van belang. 
 
Met het voorstel Sportbedrijf Lelystad toe te laten als Geassocieerd Lid zet het Bestuur van 
NOC*NSF een bewuste stap richting het vergroten van de diversiteit binnen de Vereniging. 
Daarbij duidelijk rekening houdend met het speelveld waarbinnen onze Geassocieerden en 
Leden zich begeven, t.w. sport! Wij zien met de toetreding van sportbedrijven als Geassocieerde 
een mogelijkheid en een kans, de brede dialoog tussen de diverse partijen die actief zijn binnen 
de sport in Nederland te faciliteren.  
 
Na uitgebreide gespreken met Sportbedrijf Lelystad en het concreet leggen van hun aanvraag 
langs de toelatingseisen, is gebleken dat de organisatie voldoet aan de Code Goed Sportbestuur 
en de daaruit voortgekomen ‘Minimale kwaliteitseisen’ zoals vastgesteld in de Algemene 
Vergadering van NOC*NSF, voor zover deze redelijkerwijs van toepassing kunnen zijn op dit 
type organisatie. Sportbedrijf Lelystad levert een aantoonbare bijdrage aan de collectieve doelen 
van de vereniging NOC*NSF. Verder is de organisatie passend binnen de (Olympische) 
kernwaarden die NOC*NSF nastreeft. 
 
Voor de duidelijkheid is het niet de intentie van noch het bestuur van NOC*NSF noch 
Sportbedrijf Lelystad, toe te treden als Lid, nog los van het feit dat Sportbedrijven niet aan de 
Lidmaatschapseisen voor het gewone lidmaatschap van onze vereniging kunnen voldoen.  
 

2.2. Stichting Nederland Sport 
 
Nederland Sport is een shared service organisatie opgericht door en voor sportbonden, als 
onderdeel van het programma ‘Versterken Sportbonden’ en ondersteund door het Ministerie van 
VWS. Nederland Sport is opgericht om bonden te ondersteunen door het aanbieden van diverse 
diensten, waaronder o.a. een leden- en financiële administratie, het heeft hierbij geen 
winstoogmerk. Met kwalitatief hoogwaardige en efficiënte dienstverlening richten zij zich op het 
ontzorgen van bureau-organisaties en besturen van bonden, waardoor (kleine) bonden zich op 
meer hun kerntaken kunnen richten.  
 
Deze kerntaken betreffen o.a. het (door)ontwikkelen van de sport, organiseren van competities 
en wedstrijden, het ondersteunen van verenigingen en het aantrekken van nieuwe leden en 
zorgen dat bestaande leden behouden blijven. Door zoals boven geschetst de meer 
administratieve taken uit te besteden aan de stichting Nederland Sport, krijgen kleine(re) bonden 
meer focus op en tijd voor de kerntaken. Indirect draagt de stichting dus bij aan de collectieve 
doelen van de vereniging NOC*NSF.  
 
Inmiddels zijn elf bonden klant van Nederland Sport en nemen zij o.a. financiële (administratieve) 
diensten af. Daarnaast is de stichting voornemens om samen met de sportbonden ook andere 
diensten te ontwikkelen en aan te bieden waarmee sportbonden verder ontlast worden. 
Concreet wordt hierbij al gewerkt aan een nieuwe CRM/Ledenadministratie service. Met 
ondersteuning van het Ministerie van VWS en NOC*NSF wil de stichting uitgroeien tot een 
betrouwbare, efficiënte partner voor alle backoffice diensten voor de sportbonden.  
 



 

 

Inmiddels hebben verschillende medewerkers van NOC*NSF en sportbonden dus ervaring met 
de samenwerking met Nederland Sport. Deze wordt als positief ervaren; Nederland Sport kent 
en begrijpt het speelveld waarin ze werkt en heeft er een eigen plek in verworven. 
 
Na uitgebreide gesprekken met Nederland Sport is gebleken dat de stichting kennis genomen 
heeft van de code goed sportbestuur en de daaruit voorgekomen ‘Minimale Kwaliteitseisen’ 
zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De stichting heeft aangegeven 
zoveel mogelijk (en indien van toepassing) te handelen volgens de Code Goed Sportbestuur en 
de Minimale Kwaliteitseisen. Zoals eerder vermeld en uiteen gezet levert de stichting Nederland 
Sport een aantoonbare bijdrage aan de collectieve doelen van de vereniging NOC*NSF. 
 
Gezien de ambities en waardevolle bijdrage die de stichting Nederland Sport biedt aan bonden is 
het voorstel om de stichting toe te laten als Geassocieerde. Een verbinding als Geassocieerde zal 
de toegankelijkheid en onderlinge informatie uitwisseling van bonden naar de stichting 
Nederland Sport en vice versa nog verder verbeteren. 
 

2.3. Gay Union Through Sports (GUTS) 
Op 2 april hebben we de formele opzeggen van GUTS als geassocieerde ontvangen. GUTS leidt 
al een paar jaar een slapend bestaan. De achterban leek steeds minder behoefte te hebben aan 
een stichting die zich specifiek bezighield met het toegankelijk maken en houden van de sport 
voor LHBTI'ers. Dit heeft er in geresulteerd dat besloten is na meer dan 30 jaar stichting Gay 
Union Through Sports op te heffen. Het bestuur spreekt de hoop en verwachting uit dat het 
LHBTI-geluid toch in de sportkoepel gehoord zal blijven worden en dat de belangen van deze 
groep sporters bij NOC*NSF behartigd blijven. 
 
 
 
 


