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Inleiding

WIE WIJ ZIJN
De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk
adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in
het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te
adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in
Amsterdam.
DOEL
Het doel van de Sportraad is er op gericht om zoveel
mogelijk Amsterdammers in beweging te krijgen. Door de
positieve effecten van sport optimaal te benutten kunnen
we bovendien een bijdrage leveren aan de vitaliteit en
economische en sociale leefbaarheid van de stad.
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Adviezen

De Sportraad Amsterdam heeft in 2020 zowel gevraagd

ADVIES AMSTERDAMS SPORTAKKOORD

als ongevraagd adviezen uitgebracht. Hieronder wordt de

15.09.2020

advisering van 2020 kort beschreven.
De Sportraad Amsterdam is gevraagd om mee te denken
IMPACT CORONACRISIS OP DE SPORT IN AMSTERDAM

in de conceptfase van het Amsterdams Sportakkoord. Er

25.03.2020

is een projectgroep binnen de Sportraad geformeerd en
een conceptadvies over het Amsterdams Sportakkoord

De Sportraad Amsterdam inventariseerde met een

en het bijbehorende beleidsplan gedeeld met wethouder

enquête onder Amsterdamse sportaanbieders de impact

Sport Simone Kukenheim. Naar aanleiding van het

van de coronacrisis. Net als in veel andere sectoren waren

conceptadvies is de wethouder in gesprek gegaan met

de zorgen onder sportaanbieders groot. Zonder structurele

de leden van de projectgroep. De opbrengsten van deze

hulp – en afhankelijk van de duur van de maatregelen –

sessie zijn verwerkt in het definitieve advies. In het advies

duiden de eerste signalen op een crisis die tot een kaalslag

wordt het college aanbevolen om:

in het sportlandschap kan leiden. Aan de hand van de
resultaten heeft de Sportraad een artikel gepubliceerd

•

het vertrekpunt op dit thema in kaart te brengen en

met een elftal suggesties voor het college om de sport

lerend vermogen te ontwikkelen door de effecten van

door deze moeilijke tijd te loodsen. De Sportraad verzocht

overheidsbeleid te meten,

het college onder andere om de huur die veel van de
Amsterdamse sportaanbieders betalen voor gemeentelijke
sportaccommodaties (op zijn minst) op te schorten voor de
periode dat de accommodaties noodgedwongen gesloten
zijn.

•
•
•

lokale sportaanbieders als volwaardige partners te
betrekken,
de Amsterdamse sportaanbieders een handelingskader
(bij misstanden) te bieden,
de beperkte financiële middelen in te zetten op
praktijkondersteuning.

Volledig advies

Volledig advies
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Adviezen

ADVIES URBAN SPORTS

REACTIE INITIATIEFVOORSTEL ‘ZET RACISME EN

29.10.2020

DISCRIMINATIE OVERBOORD’
03.11.2020

De gemeente Amsterdam wil van Urban Sports een
speerpunt maken in haar (sport)beleid en werkt aan

Vlak voor het zomerreces diende GroenLinks Amsterdam

een actieplan Urban Sports 2020-2025, waarmee

(met steun van een meerderheid van de gemeenteraad)

betere faciliteiten. Middels dit plan moeten een goede

het

programmering en aansprekende evenementen worden

overboord met het Amsterdams Sportakkoord’

gerealiseerd. De Sportraad Amsterdam is gevraagd om het

In

stadsbestuur van advies te voorzien over het te ontwikkelen

een aanpak tegen racisme en discriminatie beter te

beleid.

integreren in het Amsterdams Sportakkoord. Met deze

initiatiefvoorstel
het

‘Zet

initiatiefvoorstel

racisme
staan

en

discriminatie

aanbevelingen

in.
om

aanvullende brief reageerde de Sportraad gedetailleerd
De stad kent een groot bestand aan sportieve sociale

op het initiatiefvoorstel om vervolgens de indieners zes

ondernemers die een grote maatschappelijke impact

aanbevelingen mee te geven. De Sportraad adviseerde om:

hebben en daarmee belangrijke partners van de gemeente
(kunnen) zijn. De opkomst van dit type sportaanbieders

•

allereerst in gesprek te gaan met Amsterdamse

is een ontwikkeling die al een tijd gaande is en waar het

sporters en sportaanbieders en de Amsterdamse

sportbeleid in mee zou moeten veranderen. Het streven naar

situatie in kaart te brengen,

een gelijker speelveld was daardoor de overkoepelende
aanbeveling in het advies aan het college. De Sportraad
heeft het college aanbevelingen aangedragen op drie

•
•

•

accommodaties en voorzieningen (hardware),
de keten van breedte tot topsport (software),
het samenwerken met en versterken van organisaties
(orgware),

te formuleren,
sportaanbieders instrumenten aan te bieden die
helpen racisme en discriminatie tegen te gaan en

deelgebieden, te weten:

•
•
•

op basis van deze opbrengsten een plan van aanpak

•
•
•

daarbij te focussen op ondersteuning en verbinding,
voor meerstemmigheid in de dialoog te zorgen,
het functioneren van bestaande meldpunten te
inventariseren,
sporters en sportaanbieders te betrekken die eerder

De Sportraad is tot deze aanbevelingen gekomen door

de dialoog zijn aangegaan en goede resultaten hebben

van begin af aan in gesprek te gaan en te blijven met

geboekt.

vertegenwoordigers van de Urban Sports community.
De opbrengsten van deze gesprekken zijn – naast in

Met deze aanbevelingen beoogt de Sportraad Amsterdam

het geschreven advies – gedeeld met de wethouder

een positieve bijdrage te leveren aan een effectieve(re)

Sport in een themasessie.

aanpak tegen racisme en discriminatie in de Amsterdamse
sport.

De Sportraad is tot deze aanbevelingen gekomen door in
gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Urban
Sports community. De opbrengsten van deze gesprekken

Volledig advies

zijn – naast in het geschreven advies – gedeeld met de
wethouder Sport in een themasessie.

Volledig advies
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Adviezen

VRAGEN INZAKE BEGROTING 2021

ADVIES LEGACY EK FUTSAL 2022

11.11.2020

27.11.2020

Op 22 oktober 2020 publiceerde het college de

Amsterdam is in 2022 één van de speelsteden voor het

gemeentebegroting 2021. Alvorens meer inhoudelijk

Europees Kampioenschap Zaalvoetbal. Het is tegenwoordig

te kunnen reageren op de keuzes die gemaakt zouden

gebruikelijk dat de organisatie van zo’n groot evenement

worden, verzocht de Sportraad het college om op een

een legacy creëert. Het doel hiervan is een blijvende

aantal punten aanvullende informatie te delen. Er werd

impact van een evenement te realiseren waar de sport in

gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen over:

de breedte op lange termijn van profiteert. Zaalvoetbal is

•
•
•
•

populair in Amsterdam maar de potentie van de sport lijkt
de geplande tariefsverhoging voor binnen- en

tot op heden nog niet optimaal benut. De Sportraad heeft

buitensportaccommodaties,

daarom in dit ongevraagde advies acht aanbevelingen

de

gevolgen

van

de

bezuinigingen

voor

het

voor het college om het momentum van het aanstaande

sportaanbod en sportparticipatie in de stad,

EK aan te grijpen en een solide infrastructuur voor het

het aantal sportieve vierkante meters dat gerealiseerd

Amsterdamse zaalvoetbal op te bouwen. Het college werd

gaat worden met de geplande investeringen,

onder andere geadviseerd om:

waarom er relatief weinig gebruik is gemaakt
van

de

gemeentelijke

steunmaatregelen

voor

•

sportaanbieders.

een

samenhangend

netwerk

van

zaalvoetbal

aanbieders in alle delen van Amsterdam op te tuigen
en daarbij gebruik te maken van bestaande plannen

Volledige brief

•

en initiatieven,
een kwartiermaker aan te stellen die de lokale
sportaanbieders

ondersteunt,

de

kwaliteit

van

het aanbod bewaakt en onderlinge samenhang

•

garandeert,
zorgvuldig aandacht te besteden aan de opbouw
van onderaf zodat kinderen op jonge leeftijd kunnen

•

kennismaken met de sport,
budgetten uit andere sectoren en stadsdelen te
combineren om het zaalvoetbalaanbod overal in de stad
goed te organiseren en daarmee de maatschappelijke
kracht van de sport beter te benutten.

Volledig advies
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Ambities

AMBITIES 2021
De Sportraad Amsterdam is momenteel adviezen aan het

Daarnaast zullen nieuwe themasessies plaatsvinden,

voorbereiden over de ontwikkeling van het Schinkelkwartier

hopen we weer de Hot Game en de Penning te kunnen

& de ruimte voor sport, over de zwembaden in de stad en

organiseren en zal aandacht worden besteed aan de

de ondersteuning van sportaanbieders gedurende en na

gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

de coronacrisis. De verwachting is dat een deel van deze
adviezen in Q1 van 2021 gepubliceerd zal worden.
Dit is slechts een greep uit de ambities voor advisering in
2021. De Sportraad Amsterdam is wederom voornemens
een vinger aan de pols te houden in de Amsterdamse
sport en het college en de gemeenteraad te adviseren over
actuele en belangrijke kwesties waar nodig.
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Evenementen

HOT GAME #4

PENNING

DE TOEKOMST VAN SPORT: GAME ON OF GAME OVER?

UITREIKING PENNING 2020 GEANULLEERD [CORONA]

In de vierde editie van de Hot Game gingen De Balie
en de Sportraad Amsterdam onder leiding van Arie
Boomsma op zoek naar antwoorden op de vraag wat de
ongekende populariteit van gamen voor de toekomstige
sportbeoefening en beleving in de stad betekent. Bevordert
gamen inactiviteit of wordt het de komende jaren juist het
beste instrument om kinderen in beweging te krijgen?

Sprekers en beknopte samenvatting
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Themasessies

THEMASESSIES
In overleg met de wethouder Sport Simone Kukenheim

De eerste vier themasessies tussen de wethouder Sport

is afgesproken om na de zomer van 2020 een aantal

Simone Kukenheim en de Sportraad Amsterdam vonden

themasessies te organiseren waarbij zij in gesprek gaat met

plaats in september en oktober 2020, vanwege de

leden van de Sportraad over een specifiek thema. Middels

coronamaatregelen allemaal online.

deze themasessies hopen we de onderlinge banden met
de Amsterdamse politiek te versterken, waardoor we als
Sportraad verwachten op langere termijn nog meer van
waarde te kunnen zijn voor de sport in de stad.

THEMA: POSITIEF SPORT KLIMAAT

THEMA: VROUWEN EN SPORT

THEMA: SPORTNORM

Simone Kukenheim
Wethouder Sport

Simone Kukenheim
Wethouder Sport

Simone Kukenheim
Wethouder Sport

Ageeth Telleman
Voorzitter Sportraad Amsterdam

Ageeth Telleman
Voorzitter Sportraad Amsterdam

Ageeth Telleman
Voorzitter Sportraad Amsterdam

Jolanda Hogewind
Lid Sportraad Amsterdam

Daphne Koster
Lid Sportraad Amsterdam

Wouter Stevens
Vicevoorzitter Sportraad Amsterdam

Marjan Olfers
Lid Sportraad Amsterdam

Marloes Coenen
Lid Sportraad Amsterdam

Koen Kouwenberg
Lid Sportraad Amsterdam

Ellis van der Weerden
Lid Sportraad Amsterdam

Barbara Barend
Helden Magazine

Ellis van der Weerden
Lid Sportraad Amsterdam

Laura Youngson
Ida Sports
THEMA: URBAN SPORTS
Simone Kukenheim
Wethouder Sport
Ageeth Telleman
Voorzitter Sportraad Amsterdam
Brian Benjamin
Lid Sportraad Amsterdam
Mark Schuurman
3x3 Unites
Nanja van Rijsse
Women Skate the World
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Samenstelling

DE SPORTRAAD
De Sportraad bestaat uit maximaal 18 leden en wordt
ondersteund door het bureau van de Sportraad. De leden
worden geselecteerd op basis van hun expertise op sport
gerelateerde onderwerpen.

LEDEN

BUREAU

Ageeth Telleman
Voorzitter

Julius Egan
Secretaris

Frits Barend
Vicevoorzitter

Gertjan Dol
Nick Romeijn

Wouter Stevens
Vicevoorzitter

BESTUUR
De voorzitter (Ageeth Telleman), vicevoorzitters (Frits Barend
en Wouter Stevens) en secretaris (Julius Egan) vormen
samen het bestuur van de Sportraad Amsterdam. Zij zijn
verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de
Sportraad.
MUTATIES 2020
Nieuwe leden: Ellis van der Weerden, Koen Kouwenberg

Marloes Coenen
Daphne Koster
Willem van Mechelen
Brian Benjamin

Vertrekkende leden: Arie Boomsma
STAGIAIRS 2020
Wajid Rashid
Luuk Bijster
Frits Stoop

Marjan Olfers
BIJEENKOMSTEN
Marianne van Leeuwen
Zaid El Morabiti

Naast de gebruikelijke (werkgroep)overleggen organiseerde
de Sportraad Amsterdam in 2020 vijf plenaire vergaderingen
en twee bestuursvergaderingen.

Arie Boomsma
Jolanda Hogewind
Ellis van der Weerden
Koen Kouwenberg
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Financiële Afrekening

Het totale budget van de Sportraad Amsterdam in 2020
(inclusief personeelskosten, overhead en operationeel
budget) was €200.279. Het vacatiegeld voor de leden van
de Sportraad Amsterdam bedroeg €40,50 per vergadering.
Het operationeel budget van de Sportraad bestond uit de

De begroting van het operationeel budget in 2021 is als

volgende kostenposten in 2020:

volgt:

Vergaderingen

€565

Vergaderkosten

€4000

Presentievergoeding

€5728

Evenementen

€8500

Evenementen

€2980

Presentievergoeding

€6000

Stagiairs*

€6604

Overig

€6500

Communicatie

€8837

Totaal

€25.000

Overig

€608

Totaal

€25.322**

* De salariskosten van de stagiairs zijn dit jaar (incidenteel) doorbelast. Het gaat om
de vergoedingen voor stagiairs Wajid Rashid, Luuk Bijster en Frits Stoop.
** Begroot op €25.000
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Colofon

CONTACT
info@sportraadamsterdam.nl
www.sportraadamsterdam.nl
Twitter/sportraadadam
Instagram/sportraadamsterdam

