


• Uitwisseling

• Aanleiding Code goed
sportbestuur

• Vier principes

• Pas toe en leg uit

• Zelf aan de slag met de 
Code

• Follow up

Code Goed Sportbestuur



•
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13 aanbevelingen voor goed sportbestuur 2005

Maatschappelijke veranderingen

Veranderingen in de sport



Principle based

‘Good practices’

Basisvoorwaarden





Een sportorganisatie heeft een 
bestuursstructuur waarin bestuurders 
eindverantwoordelijk zijn voor een heldere 
visie op de sport, de sportorganisatie, de 
verschillende rollen en taken, het naleven 
van wet- en regelgeving en het 
organiseren van voldoende tegenspraak. 
Daarbij maken zij keuzes die sociaal en 
moreel verantwoord zijn. Het is belangrijk 
dat bestuurders toegerust zijn en blijven 
op hun taken.



Een sportorganisatie heeft te maken met 
allerlei belanghebbenden. Besturen is 
positie kiezen tussen de verschillende 
belangen. De inbreng en inspraak van 
belanghebbenden is cruciaal om tot 
gedragen besluitvorming te komen.



Sport is veel meer dan alleen plezier en 
spel. Sportorganisaties zijn is hiervan 
bewust en laten zien op welke wijze zij 
bijdragen aan hun maatschappelijke rol. 
Verantwoording hierover draagt bij aan de 
legitimiteit van bestuur en organisatie, 
omdat het vertrouwen van de 
buitenwereld wordt versterkt.



Transparantie verhoogt het vertrouwen in 
de organisatie en stimuleert bestuurders 
en medewerkers om beter te presteren.



 Vertaling Code naar eigen 
situatie en context

o Wat betekent dit voor onze 
sportorganisatie?

o Hoe maken wij onze keuzes?

 Keuzes inzichtelijk maken voor 
iedereen via bijvoorbeeld:

o Jaarverslag

o Website

Wat houdt dit in:



Bedenk:

Welk principe heeft je het meest getriggerd? 
Wat kan dit betekenen voor mijn bestuur en mijn vereniging?

In gesprek:

- hoe wil je er mee aan de slag in je vereniging?

- wat kun je anders doen?

- wat is je eerste actie?



• Sterke en bewuste besturen met 
heldere koers

• Duidelijke maatschappelijke waarde / 
positionering

• Betrouwbare partner in de 
maatschappij

• Continuiteit

• Betrokkenheid door goede
communicatie intern en extern

Waarde voor de sportorganisatie



• Bestuurssessie (onder leiding 
van sessieleider vanuit 
Sportakkoord)

• Toolkit: COVER - CODE GOED 
SPORTBESTUUR (digitaal-
magazine.nl

• E-learning & zelfscan:
COVER - CODE GOED 
SPORTBESTUUR (digitaal-
magazine.nl)

Aan de slag in je eigen bestuur

https://ptd.digitaal-magazine.nl/code-goed-sportbestuur/cover
https://ptd.digitaal-magazine.nl/code-goed-sportbestuur/cover



