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Donkere wolken pakken zich samen boven de sportsector. Door de explosief gestegen energietarieven staat de 
betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de sport in Nederland onder druk. Sportaanbieders zien zich genoodzaakt de 
kostenstijgingen door te berekenen aan de sporters, sluiting dreigt voor verschillende sportaccommodaties. Dit terwijl 
het juist nu zo belangrijk is dat Nederland weer in beweging komt als antwoord op de beweegcrisis die door corona 
versterkt is. We staan op het punt een nieuw Sportakkoord af te sluiten. Een - ook financieel - vitale sportinfrastructuur 
is daarvoor van groot belang. Wij roepen het kabinet daarom op om voor de volgende thema’s actie te ondernemen. 

NOC*NSF roept de politiek op...

Energiecrisis
… om te komen met een compen-
satiemaatregel waarmee de totale 
sportsector wordt geholpen. 

Om sportsector te helpen bij het 
(versneld) verduurzamen, bijvoor-
beeld door verruiming van de BOSA.

Gezond en Actief Leven 
Akkoord (GALA) & School 
en Omgeving 
… om via de minister van Onderwijs 
de voorwaarden van School en Om-
geving zo aan te passen dat scholen 
en gemeenten in de planvorming de 
lokale opvoedingsmilieus en lokale 
community’s (ouders/verzor gers, 
sportclubs, culturele instellingen, 
courts, playgrounds) standaard be-
trekken. 

Extra budget voor uitvoering lo kale 
sportakkoorden is nodig waar School 
en Omgeving wordt geïntegreerd. 

Topsport
… om met ons te bewaken dat de 
kwaliteit van de topsport- en op-
leidingsprogramma’s in Nederland 
op een adequaat niveau blijft om de 
ambities van onze sporters te reali-
seren. 

Sportakkoord
… om de sportsector te verzekeren 
van een goede positie van sportbon-
den en financiering daarvoor. 

Sportruimte
… om de mogelijkheden voor een 
wettelijke sportnorm bij nieuwbouw 
te bespreken met Binnenlandse Za-
ken. Zo verzekeren we ruimte voor 
sport en een beweegvriendelijke 
omgeving.

Integriteit
… om een ronde tafel te organiseren 
om nader te discussiëren over hoe 
we tot de extra benodigde inves-
teringen kunnen komen en hoe de 
governance rond integriteit zo goed 
mogelijk kan worden georganiseerd. 

Om de huidige financiële impuls voor 
veilige en integere sport de komende 
jaren te verlengen.
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