
 

“Wij zijn er door, voor en met de bonden” 

“Dit is een ongekende tijd in onze geschiedenis. De Covid-19 pandemie heeft 
grote gevolgen voor de gezondheid van onze dierbaren en op de bedrijvigheid 
bij bedrijven en organisaties om ons heen, op de wereldeconomie en op ons 
dagelijks leven. Terwijl wij allemaal een manier vinden om met deze unieke en 
steeds veranderende omstandigheden om te gaan, proberen wij vanuit 
Nederland Sport door te gaan met het leveren van service en ontwikkelen van 
nieuwe diensten.” 
 
Peter van Veen, Voorzitter Nederland Sport 

Doel van Nederland Sport 
De stichting Nederland sport is in 2018 opgericht door een aantal 
sportbonden, om sportbonden te “ontzorgen” met diensten op het gebied van 
backoffice taken. Dit initiatief wordt ondersteund door NOC*NSF, door middel 
van subsidiegelden die beschikbaar zijn gesteld door VWS. Nederland Sport is 
een non-profit Shared Service Organisatie die diensten ontwikkeld voor 
sportorganisaties, zoals financiële en ledenadministratie. Het doel is om 
sportbonden te “ontzorgen” zodat ze zich grotendeels kunnen richten op hun 
sportieve taken, zoals de ontwikkeling van sport en sportparticipatie. 
 
Bouwen aan nieuwe diensten 
Na een opstartfase in 2019 werken we momenteel aan een Meerjaren 
Beleidsplan 2021-2024. Belangrijk onderdeel van de lange termijn 
doelstellingen wordt het ontwikkelen van nieuwe diensten. Bij het 
ontwikkelen van nieuwe diensten is de inbreng van de bonden essentieel is 
voor het bepalen van de behoeftes en noodzaak voor een nieuwe of 
bestaande dienst, maar ook onder welke condities die geboden dienen 
worden. Dit zal uitgebreid geïnventariseerd dienen te worden in de komende 
periode, door het opstellen van enquêtes en gesprekken met 
vertegenwoordigers van sportbonden, sportorganisaties en beleidsbepalers 
zoals NOC*NSF & VWS. 
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Redenen om bij Nederland Sport aan te sluiten 

• Nederland Sport levert professionele expertise die normaal gesproken 
niet aanwezig is bij een bond. Dit kost dus vaak veel tijd, die benut kan 
worden om in de ontwikkeling van hun sport. 

• Wij onderhandelen scherp over de voorwaarden in het contract en de 
tarieven, omdat we voor collectiviteit gaan en dus meer korting 
kunnen bedingen. Het juridisch advies dat wij hiervoor inwinnen komt 
dan ook voor onze rekening. 

• Wij zorgen voor het beheer van het contract, maar ook voor evaluatie 
over de geleverde service, planning en onderhoud. 

• Wij bieden bonden die aansluiten bij het collectief inspraak in de 
ontwikkelingen via de klantenraad en periodieke evaluaties.  

 
Unify 
Exclusief contract 
Het contract tussen Nederland Sport en AllUnited wordt binnenkort getekend 
voor het leveren van Unify – het exclusieve CRM/Ledenadministratie systeem 
dat Nederland Sport aan de bonden aanbiedt. Unify heeft een aantal 
exclusieve functionaliteiten, zoals o.a. een administratie voor de bond en 
voor alle verenigingen, waarbij een bond de bij hen aangesloten clubs gratis 
toegang kan geven tot Unify, diploma’s en kwalificaties en diverse facturatie 
modules voor incasseren van contributies. Een bond en de bij hen 
aangesloten clubs kunnen dan altijd synchroon werken met een up-to-date 
ledenadministratie. In het contract hebben wij een Escrow regeling 
opgenomen, handig in het geval van nood. 
 
Nederland Sport investeert in Unify 
Nederland Sport zal een aantal van de exclusieve functionaliteiten 
financieren vanuit het verkregen ontwikkelbudget. Dit om bonden en de bij 
hen aangesloten clubs optimaal te kunnen bedienen in het bijhouden van de 
ledenadministraties, om het innen van contributies te vereenvoudigen, het 
kunnen bijhouden van diploma’s en kwalificaties, maar ook om eenvoudig 
met de leden te kunnen communiceren in diverse hoedanigheden en rollen. 
Tot slot wordt ook het 1e & 2e lijnsupport door Nederland Sport ondersteund. 
 
Veel belangstelling 
Nederland Sport wil met Unify een community platform creëren dat uniek is 
ten opzichte van al het andere dat op dit gebied wordt aangeboden. Eén 
bond heeft al aangegeven mee te doen en zal komende zomer migreren, 
maar er zijn inmiddels positieve gesprekken gevoerd met diverse bonden, die 
ook graag in 2020 de overstap willen maken. Belangstelling voor een demo 
en uitleg, neem dan gerust contact op met: hendrik@nederlandsport.org 
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 Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag over 2019 is recent opgeleverd en verstuurd aan de klanten 
van Nederland Sport, NOC*NSF en het ministerie van VWS. Heeft u 
belangstelling voor dit jaarverslag, stuur dan een verzoek naar: 
hendrik@nederlandsport.org 

Intensiveringstraject 
Mogelijkheden tot ondersteuning voor sportbonden 
Nederland Sport heeft een subsidie ontvangen van VWS om sportbonden te 
ondersteunen op de volgende gebieden: 

• Ondersteuningstrajecten verenigingen en bonden 
• Doorlichten en opzetten van opleidingsstructuur technisch kader 
• Reviseren van statuten 
• Website (upgrade en revisie) 

Dat zijn projecten waarbij een bond wordt ondersteund bij het ontwikkelen 
van beleid, het moderniseren van de organisatie qua structuur en in een 
moderner jasje gieten van de website. Alle bonden kunnen deelnemen aan 
één of meerdere trajecten. We beginnen met de uitvraag naar de interesse 
voor deze trajecten bij de bonden die al klant zijn bij Nederland Sport. Na 
deze uitvraag gaan we de interesse breder peilen. 
Wil je hier meer informatie over ontvangen, neem dan contact op met Jan 
Willem Landré janwillem@jwdv.nl 
 

Tot slot 
De coronacrisis heeft de sport wereldwijd stilgelegd. Ingrijpend voor iedereen 
die van sport houdt. NOC*NSF speelt een leidende rol in de 
informatievoorziening richting sportbonden, sportbonden richting de eigen 
achterban. De Stichting Nederland Sport sluit daarop aan. Wij onderhouden 
contact en vangen signalen op van bonden. We proberen bonden zo goed 
mogelijk de goede kant op te leiden. Daarom hebben we nu ook al 
gesprekken met NOC*NSF over een rol in de uitwerking van bepaalde 
regelingen, die zijn of nog worden aangekondigd. Als wij u ergens mee 
kunnen helpen, schroom dan niet om contact op te nemen. Wij zullen uw 
vraag beantwoorden dan wel u de goede kant opleiden. 
Veel vragen worden overigens al beantwoord in de FAQ van NOC*NSF, te 
vinden op: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-
maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 
 
Samen zijn en staan we sterk. 
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