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Verslag NOC*NSF Verenigingsconferentie 
 
Op Papendal heeft afgelopen maandag de Verenigingsconferentie plaatsgevonden van NOC*NSF 
en haar leden. Een unieke bijeenkomst in de geschiedenis van de vereniging NOC*NSF. Aan het 
einde van een lange dag vol debat, break out sessies, centrale presentaties, pitches, 
wijzigingsvoorstellen, moties en gezellige netwerkpauzes is de inhoud van het concept 
‘Manifesttekst Veranderagenda: naar een vereniging 3.0’ gepeild onder de deelnemers. 
Onderstaand een opsomming van aantal conclusies die we op het einde van de dag konden 
trekken. Onderaan het bericht ook een link naar de presentaties, alle wijzigingsvoorstellen en de 
opnames die gemaakt zijn. Op die manier kan iedereen die er niet bij kon zijn zelf een beeld 
vormen wat voor een dag het is geweest. 
 
Opsomming van aantal conclusies 
 
De meerderheid van de inhoud van de tekst van concept manifest, welke was voorbereid door 3 
werkgroepen van sportbonden, kon rekenen op breed draagvlak. Onderstaand een opsomming 
per inhoudelijk blok van de belangrijkste zaken waar overeenstemming over was en de 
onderwerpen waar nog werk te doen is. 
 
Verbeterplan interne verenigingsorganisatie 
 
Op onderstaande punten was er in grote mate overeenstemming: 
 

• NOC*NSF en haar leden zien zichzelf als één van de belangrijkste spelers op het 
‘Nederlandse sportveld’. Leidend in het creëren van optimale omstandigheden voor 
sportparticipatie en topsport. En daar vloeit logisch uit voort dat topsport en 
sportparticipatie evenveel aandacht moeten krijgen. En datzelfde geldt voor 
belangenbehartiging. 

• In de vereniging NOC*NSF wordt de pluriformiteit van de leden en de sportdisciplines 
gekoesterd. (Wijzigingsvoorstel met breed draagvlak) 

• Verdere professionalisering van de sport vraagt in de komende maanden om een 
heroriëntatie op het meest passende governance model van NOC*NSF. In dat kader zal 
er een verkenning plaats moeten vinden van verschillende modellen, in het bijzonder het 
Raad van Toezicht-model. Rolduidelijkheid – en vastheid van een toezichthoudend 
bestuur met ruim mandaat voor de directie en werkorganisatie wordt van groot belang 
geacht. 

• Daarnaast waren sportbonden er unaniem voorstander van dat een goede governance 
ook voor sportbonden van groot belang is. Van belang is dat NOC*NSF hierin 
sportbonden ondersteunt en faciliteert en dat sportbonden van elkaar leren hoe zij hun 
governance hebben ingericht. Op dit tweede punt is een wijzigingsvoorstel ingediend op 
breed draagvlak kon rekenen tijdens de peiling. 

• De werkorganisatie van NOC*NSF zal bij het realiseren van de nog vast te stellen 
Veranderagenda veel meer gaan opereren als een ‘supportive caregiver’, de 
‘mogelijkmaker’. De werkgroep verenigingsorganisatie formuleerde het als volgt: ‘van 
bepalend voor, naar faciliterend aan.’ 



 

 

• In de directie dienen portefeuilles als topsport, sportparticipatie, corporate affairs en 
internationale zaken goed te worden geborgd 
 

Werkwijze middelenverdeling 
 
Op onderstaande punten was er in grote mate overeenstemming: 
 

• De basisvoet wordt verhoogd naar €50.000, tenzij het jaarlijkse bedrag dat een bond 
zelf uit nog nader te bepalen inkomsten ontvangt lager is. In dat geval wordt de basisvoet 
gemaximeerd tot dat bedrag.  

• Het budget voor innovatie- en transitiegelden (rubriek 4) wordt, zodra deze na het 
coronanoodfonds beschikbaar is bij het budget van rubriek 1.1 gevoegd.  

• Een basisfinanciering wordt voor 4 jaar vastgesteld voor alle bonden, onder de 
voorwaarde dat de bijdrage van de NLO en andere subsidies afdoende dekking bieden. 

 
Onderwerpen voor nadere discussie: 
 

• Noodzakelijk planvorming, in lijn met de Sportagenda, bij sportbonden t.b.v. verkrijgen 
NLO-middelen, waarbij plannen /aanvragen voor NLO-middelen worden beoordeeld of 
worden getoetst door collega sportbonden.  

• Leden zien wel toegevoegde waarde in de peer-to-peer gesprekken. Dit evenwel zonder 
de formele beoordeling door een collega bond. Of een alternatieve methode van 
beoordeling noodzakelijk/wenselijk is dient nader te worden onderzocht en besproken.  

• Alle deelnemers zijn het eens dat de huidige toekenningsgrondslag ‘’ledental’’ niet langer 
toereikend is. Daar moet een 2e, liefst maatschappelijke grondslag, aan worden 
toegevoegd. Voor het voorstel van de werkgroep om hier te kijken naar fte van een 
sportbond was geen draagvlak.  

• Deelnemers zijn er niet voor de huidige diplomabijdrage te laten vervallen, zoals in de 
concepttekst van het manifest was voorgesteld. 
 

Agenda en versterken positionering sportparticipatie 
 
Op onderstaande punten was er in grote mate overeenstemming: 
 

• De deelnemers aan conferentie vinden naast het verhogen van de instroom van het 
aantal sporters in algemene zin, dat ‘samen sporten’ ook van belang is in het streven om 
de instroom van het aantal leden bij sportbonden te verhogen en daarbij bij te dragen 
aan de totale verhoging van het aantal sporters in NL. Hiertoe is een wijzigingsvoorstel 
ingediend die breed draagvlak had.  

• Belangrijk aspect dat veel aandacht kreeg is dat we vanuit onze huidige basis 
infrastructuur van bonden en verenigingen meer allianties met andere partijen moeten 
aangaan zodat we uiteindelijk nog meer mensen in Nederland aan het sporten en 
bewegen krijgen. Per alliantie worden dan specifieke doelgroepen en doelstellingen 
bepaalt. Dit i.p.v. de doelstellingen die per doelgroep werden voorgesteld in het 
manifest. Op dit laatste punt is een wijzigingsvoorstel ingediend die eveneens kon 
rekenen op brede steun. 



 

 

 
Onderwerpen voor nadere discussie: 
 

• Over de doelstelling om het cijfer van sportplezier van 8,2 te verhogen naar 8,5 was een 
gemengd beeld onder deelnemers, waardoor het noodzakelijk is om bij dit punt nog eens 
wat langer stil te staan en de argumenten voor en tegen met elkaar te delen.  

• Deelnemers aan conferentie willen niet dat NOC*NSF met relevante producten en 
diensten als serviceorganisatie ook gemeenten en sportbedrijven gaat faciliteren, zoals in 
het concept manifest was opgenomen. 

  



 

 

Hoe nu verder? 
De openstaande vragen en dilemma’s die zijn voortgekomen uit de Verenigingsconferentie zullen 
nu in gezamenlijkheid door de drie werkgroepen worden besproken. De uitkomsten daarvan 
worden op woensdag 7 oktober voorgelegd aan het Ledenberaad van NOC*NSF. Daarna kunnen 
we het de manifesttekst definitief vaststellen.  
Die tekst is vervolgens het fundament voor de Veranderagenda die we in de Algemene 
Vergadering van komende november gaan vaststellen. Die Veranderagenda is dan weer de basis 
van de nieuwe Sportagenda die we in mei volgend jaar gaan vaststellen. Uit de debatten en 
gesprekken tijdens de Verenigingsconferentie is ook heel duidelijk gebleken dat we ruim de tijd 
moeten nemen om de nieuwe Sportagenda op te stellen, waarbij de Veranderagenda leidend 
dient te zijn. Zo gaan we definitief op weg naar een eigentijdse en moderne ‘Vereniging 3.0’, die 
vanuit de bestaande verenigings- en bondenstructuur verantwoordelijk is voor de verdere 
ontwikkeling van de sport in Nederland.  
Uiteraard zal de tekst van de Veranderagenda nog worden voorgelegd en besproken met het 
bestuur van NOC*NSF, de sportbonden in o.a. kleine bonden overleg en 
bondsdirecteurenoverleg etc. Allemaal voorafgaand de Algemene Vergadering van 16 november. 
Tot slot wil ik heel graag nogmaals iedereen zeer danken voor zijn/haar inbreng. Het is een 
mooie reis die we met z’n allen maken naar een bestendige en moderne toekomst. Zoals we 
vaker tegen elkaar zeggen: 
TROTS OP HET VERLEDEN, ZIN IN DE TOEKOMST!  
Gerard Dielessen 
Algemeen Directeur NOC*NSF 
 
Zelf terugkijken en lezen 
Klik hier voor: 

• Opnames van alle plenaire delen van de verenigingsconferentie 
• De Masterpresentatie van de verenigingsconferentie (inclusief behandelde 

wijzigingsvoorstellen) 
• Concept manifesttekst 
• Alle wijzigingsvoorstellen die vanuit de groep sessies zijn ingediend (omwille van de tijd 

zijn die niet allemaal besproken) 
• Indeling groep sessies 

Klik hier voor de blog van Gerard Dielessen over de verenigingsconferentie 
 
 
 

https://nocnsf1nl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emiel_krijt_nocnsf_nl/Eu1lQLianWRPpGwrFD3rEbcB1gbNP_KSkieWEf1yVLTfDg?e=bUNUM7
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/09/nocstarnsf-op-weg-naar-een-vereniging-30

