
Beste voorzitter/directeur,  
  
Ontwikkelingen en besluiten volgen elkaar heel snel op! Het vraagt veel van iedereen, ook snelheid 
en flexibiliteit. Mooi om te zien hoe er samen wordt gewerkt en opgetrokken waar kan. Er is ook 
behoefte aan duidelijkheid op veel fronten. Die kan vaak al gegeven worden en soms is het nog 
zoeken naar de antwoorden en de beste oplossingen.  
  
In deze update-mail een paar zaken uitgelicht:  

 betekenis extra afgekondigde maatregelen (23 maart) voor de sport;  
 berichtgeving verplaatsen OS en PS Tokyo 2020;  
 de aanpak van de veelvuldig binnenkomende vragen over hoe om te gaan met algemene 

vergaderingen;  
 impact Corona-virus op proces verdelen Topsportmiddelen 2021 – 2024. 

  
Er is tevens een flink aantal vragen binnen gekomen bij de sportdesk van DAS. Er wordt nu gewerkt 
aan het opstellen van de FAQ Juridisch. Daarover de komende dagen meer. 
Laat opnieuw weten als je dringende zaken mist en/of andere vragen hebt. Dan komen we daar 
morgen op terug.  
  
Groet, Kim 
  
Betekenis extra maatregelen (23 maart) voor de sport 
Gisteravond heeft het kabinet een deel van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
aangescherpt. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
Wat is gebleven is het verbod om de sportaccommodaties tot en met 6 april open te stellen. Die 
datum is vooralsnog niet veranderd. Nieuw is dat het evenementenverbod is verlengd tot 1 juni en 
nu ook geldt voor bijeenkomsten met minder dan 100 personen. Ook nieuw is het verbod op 
samenkomsten voor gezelschappen beneden de 100. 
  
Voor de sport betekent dit dat onze accommodaties tot en met 6 april zeker dicht blijven en we tot 1 
juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen organiseren. We 
zijn met VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de 
buitenruimte en waar competitiewedstrijden onder vallen. Binnenkort zal VWS hun eigen Q & A 
pagina daar op aanpassen.  
  
Hoe een en ander er voor ons allen na 6 april uit komt te zien is nu nog niets over te zeggen. Ook 
daar houden we nauw contact over met VWS. Zodra we daar meer over weten zullen we dat 
uiteraard direct met jullie delen. 
  
OS en PS Tokyo 2020 uitgesteld 
Dit bericht is vanmiddag naar alle statussporters verstuurd. Ook de topsport stakeholders (TD’s, CTO-
medewerkers, overige betrokkenen) hebben dit bericht doorgestuurd gekregen. 
Het is je vast niet ontgaan; zojuist heeft het IOC officieel bekendgemaakt de Olympische en 
Paralympische Spelen uit te stellen naar een datum na 2020, maar niet later dan de zomer van 2021.  
  
Dit besluit heeft veel impact op de hele sportwereld en met name op de Olympische en Paralympische 
sporters van TeamNL. We weten hoe lang je met volle inzet hebt toegewerkt naar de datum van jouw 
wedstrijd(en) in Tokio en dat die voorbereiding nu abrupt tot stilstand komt. Dat is ontzettend 
moeilijk. Zeker omdat er nog geen nieuwe concrete datum is en omdat de verregaande maatregelen 
die op dit moment in Nederland gelden het jou moeilijk, zo niet onmogelijk, maken te doen wat je zo 
graag doet.   
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We vertrouwen op je geduld totdat wij alle informatie hebben vanuit het IOC en IPC. Ook wij hebben 
op dit moment geen antwoord op heel veel logische vragen. Het IOC heeft deze beslissing versneld 
genomen, nadat het afgelopen zondag zei pas over vier weken duidelijkheid te hebben. Die 
duidelijkheid is er helaas nog niet op alle fronten. Natuurlijk zullen we jullie, zodra dat kan, direct 
informeren over data, kwalificatietrajecten en de situatie in Tokio. Zodra we weten wanneer de 
Spelen plaatsvinden, gaan we samen met jouw bond en CTO direct aan de slag met het organiseren 
van een optimaal voorbereidingstraject voor iedere TeamNL-sporter. 
  
Uiteraard staan we ook nu voor je klaar als je daar behoefte aan hebt. Dat kan via je 
begeleidingsstaf, bond, CTO, NTC of via athleteservices@nocnsf.nl. 
  
Hoe om te gaan met “Algemene vergaderingen”? 
Op dit moment komen er veel vragen binnen over hoe om te gaan met wettelijke verplichtingen van 
het houden van een ALV, jaarverslag, etc… Zowel voor sportbonden als verenigingen levert dit 
praktische problemen en vragen op. Vanuit NOC*NSF gaan we de komende tijd proberen alle vragen 
en antwoorden centraal te bundelen. Op de inmiddels bekende teamsite van NOC*NSF maken we 
een speciaal kanaal aan: Governance vragen,  waar vragen gesteld kunnen worden en waar we ook 
relevante informatie delen met alle bonden. Als je andere mensen toegang wilt geven tot dit kanaal, 
bijvoorbeeld juridische medewerkers of bestuurs- en directiesecretariaat, laat het dan even weten in 
de chat van het kanaal en/of stuur een mail. Eén maal per week organiseren we hier (via Teams) een 
vragenuurtje om actuele zaken door te nemen.  
  
Aan de volgende vragen en initiatieven wordt momenteel gewerkt: 

 juridische mogelijkheden verkennen voor digitaal stemmen (indien statuten hierin voorzien) 
– mogelijk modelreglement  

 tools verzamelen voor online besluitvorming, toepasbaar voor grote groepen zoals 
ledenberaad of ALV – huidig project van Sportinnovatie Studio versnellen  

 contact met Ministerie van J&V aangaande mogelijkheden versoepeling of noodwet 
aangaande wettelijke verplichtingen (in samenwerking met De Nederlandse Associatie) 

  
Voor vragen, specifieke informatie en/of aanmelden medewerkers: huibert.brands@nocnsf.nl 
  
Impact Corona-virus op proces verdelen topsportmiddelen 2021-2024 
Het Corona-virus is ook van invloed op de planning en het proces van het verdelen van de 
topsportmiddelen voor de nieuwe cyclus 2021-2024. In de afgelopen weken zijn veel 
investeringsgesprekken met bonden gevoerd en waren we hard aan de slag om tijdens de Algemene 
Vergadering in mei de hiervoor benodigde documenten vast te stellen. Dit allemaal met als doel om 
voor de zomer al enige duidelijkheid te kunnen geven aan de bonden over de topsportfinanciering 
voor de nieuwe cyclus richting 2024. Inmiddels weten we dat de Spelen zijn verplaatst naar 2021, dat 
de AV enkele weken later zal plaatsvinden en is er veel onzekerheid over de financiële consequenties 
van deze crisis op de korte en lange termijn. Wij gaan in kaart brengen wat dit betekent voor de 
topsportfinanciering 2021 en voor de planning die we daarvoor met elkaar hadden afgesproken. 
Zodra dat helder is, zullen we jullie informeren. We hebben besloten om de laatste paar 
investeringsgesprekken, die deze en volgende week nog gepland staan, wel door te laten gaan (in 
overleg met de betreffende bonden) om in ieder geval een compleet beeld te hebben, wat we 
kunnen gebruiken voor het vervolgtraject.  
  
Dit bericht wordt woensdag 25 maart ook naar de Technisch directeuren gestuurd. Voor vragen kun 
je contact opnemen met: femke.winters@nocnsf.nl 
  
Met vriendelijke groet, 



  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 

 


