
Jaarplan SFN 2022

Corona voorwoord

Ook 2022 begon met een flinke COVID19 rem voor SFN, de skateboardparken en scholen.
Ondanks de ontwikkelingen die SFN als organisatie heeft doorgemaakt was het wederom in
de voorbereiding naar 2022 sturen in de mist. Corona heeft ons allemaal geraakt en ook SFN
heeft behoorlijke coronaklappen opgelopen in 2020 en 2021. Projecten zijn gestaakt of
afgeschaald en ook op persoonlijk vlak hebben medewerkers, vrijwilligers en bestuurders de
nodige tegenslagen te verduren gehad. Gelukkig zijn er ook positieven zaken te benoemen
zoals de enthousiaste energie en solidariteit onderling. Met deze energie kunnen we ondanks
de beperkingen onze ambities gaan waarmaken.

Dit neemt niet weg dat wij ons zorgen maken over de skateboardinfrastructuur in Nederland.
De skateboardparken hebben het zwaar, de vele vrijwilligers, ZZP’ers, eigenaren hebben
sinds 2020 met flinke tegenvallers te maken gekregen en het einde is nog niet inzicht. Juist in
deze moeilijke tijden is kennisdeling tussen parken belangrijk en kan SFN haar bijdrage
leveren in de belangenbehartiging naar de overheid om de regelingen toepasbaar en
bereikbaar te maken en te houden.

Wat corona ook laat zien is dat buitenspelen, dus outdoor skateboarden, belangrijk is voor
jongeren. De skateboards waren niet aan te slepen in dit COVID19 tijdperk. Hoe krijg je
kinderen vaker naar buiten en minder gestrest? Wat stimuleert kinderen, tieners en
jongvolwassenen nog? Ook hier ligt een belangrijke uitdaging voor ons in 2022. Een aantal
gemeenten hebben aangegeven hier mee aan de slag te willen gaan.

2022 biedt daarbij ook voldoende mogelijkheden om jezelf als skateboarder uit te dagen, les
te nemen, of zelf les te geven in een skatepark, of aan een MBO. SFN gaat ervan uit dat er in
2022 weer enkele festivals, skateboardfeestjes en wedstrijden gehouden kunnen worden.
De focus ligt in 2022 op het hoofd boven water houden en focus op de primaire taken. Waar
energie en ruimte is, zetten we deze in om ambities en toekomstdromen waar te maken,
waarbij we skateboarden op alle niveaus naar een next level brengen.

Het jaarplan SFN 2022 begint dan ook weer met de vetgedrukte DISCLAIMER ‘Door Corona
kan er vertraging in projecten oplopen, kunnen onverhoopt inkomsten zowel van
onze eigen activiteiten als onze externe partners onder druk komen te staan maar
we zullen er altijd beter, slimmer en creatiever uitkomen.’

Succes allemaal,

Nynke Lely
Voorzitter



Inleiding & inkijkje
SFN is opgericht in november 2017 met een klassieke verenigingsstructuur verwoord in
statuten gangbaar in de georganiseerde sport. Met de statuten en een meerjarenbeleidsplan
en veel ambitie werd SFN hiermee aspirant lid van NOC*NSF. Om erkend lid te worden van
NOC*NSF hebben we binnen twee jaar onze organisatie, zowel op basisbedrijfsvoering,
governance, sportproducten en diensten, stukje bij beetje ontwikkeld.

Sportontwikkeling skateboarden
Een mooi vertrekpunt voor de ontwikkeling van onze eerste ambitie was om de route naar de
Olympische Spelen Tokyo voor zoveel mogelijk Nederlandse deelnemers mogelijk te maken.
Met drie dames op de Spelen in Tokyo is deze missie aardig geslaagd. Na Tokyo hebben wij
de afgelopen maanden een uitgebreide evaluatie gedaan en hebben met de opgedane kennis
een reorganisatie doorgevoerd bij topsport seniorenprogramma.

In 2022 zijn wij gestart met TalentHUBS en het officiële talentprogramma. We bouwen anders
dan andere sportbonden topdown de sportorganisatiestructuur. Breedtesport wordt samen
met de parken verder doorontwikkeld. Het hoofdstuk sportontwikkeling gaat hier dieper op in.

Organisatie ontwikkeling SFN
SFN is onderdeel van een grote sportfamilie. SFN is lid van het NOC*NSF en van het platform
ondernemende sportaanbieders (POS), World Skate en het ISR. Het levert een bijzondere
hoeveelheid rechten en plichten op die passen bij de verantwoordelijkheid die SFN heeft.

Net als in andere sectoren, gaat het wel eens mis binnen de sport. De kranten hebben ook in
2021 een aantal misstanden en valkuilen aan het licht gebracht. Met het uitbouwen van haar
sportinfrastructuur is SFN verantwoordelijk voor een positieve (top)sportcultuur die bij de
identiteit van skateboarden past. Het hoofdstuk organisatieontwikkeling gaat hier verder op
in.

Eigen sportpropositie
Skateboarden vraagt om een eigen sportpropositie. Deze sportpropositie heeft raakvlakken
met de klassiek sportwereld, ondernemerschap in storytelling, kunst en muziek, bouwen en
creëren. De belangen van skateboarders liggen in de openbare ruimte, opleiding en
ondernemerschap. De aansluiting op beleid ligt in het sociaal domein, de openbare ruimte,
topsportbeleid en promotie van de stad/gemeente.

De omvang van de doelgroep skateboarders, de herkenbare sterke cultuur en multimediale
karakter van skateboarden, is een goede basis voor SFN als start-up in de 21ste eeuw. SFN
heeft de ambitie om toegevoegde waarde te bieden aan de bestaande Nederlandse
skateboardwereld door de assets van skateboarden te verrijken. Daarnaast willen we invulling
geven aan het nieuwe segment skateboardsport, welke is ontstaan door de Olympische
deelname. Dit doet SFN door sportprogramma’s te ontwikkelen. Het is de uitdaging om hierin
een mix te vinden die recht doet aan beiden.

Om de programma’s en activiteiten te managen, investeert SFN ook in een stevig netwerk van
partners en in de professionalisering van SFN. SFN is een netwerkorganisatie en werkt met
toonaangevende organisaties op diverse terreinen. SFN groeit ook in 2022 als werkorganisatie,
in aantal vrijwilligers en bestuur door een gezonde mix van professionals.

Het beloofd een mooi jaar te worden!





Beleidspijlers 2022:

Sportontwikkeling:
● SFN Sportprogramma

● Indoor en Paspoort (parken)
● KOTS tijdens Corona (outdoor)
● SFN Ranking & Events

● SFN Topsportprogramma
● Seniorenprogramma
● Talentprogramma

● SFN Academy
● Trainers
● Opleiders
● Young Leaders

Ondernemerschap
● Outdoor concepten

● SFN skate app
● Advies Gemeenten outdoor

● Storytelling
● Olympic Skateboard Xperience

i. Road to
ii. Giving back to Paris

● PRO RIDER
● THE GRIND STC

Belangenbehartiging
● Leden
● Parken
● NOC*NSF, POS, World Skate

Organisatie ontwikkeling
● Stabiele organisatie
● Goed besturen
● Financieel beleid



2. SFN Sportontwikkeling
SFN Sports: sportprogramma’s
Breedtesport

● Paspoort
● K.O.T.S.
● SFN Ranking & Events

Topsportprogramma
● Seniorenprogramma
● Talentprogramma

SFN Academy: opleidingsprogramma
● Trainers
● Opleiders
● Young Leaders

Het ontwikkelde fundament van SFN Sport is in 2022 de basis om verder te ontwikkelen.
Door een ledengroei onder sporters, trainers, officials en parken en de hieraan gekoppelde
projecten waar sponsors aan gekoppeld worden, groeit SFN uit tot een volwaardige
sportaanbieder en instituut voor opleidingen voor trainers, opleiders, vakdocenten en
sportaanbieders.

Visie op sportprogramma’s en opleidingsprogramma’s
De programma’s dienen om meer jongeren, zo vaak mogelijk, te laten skateboarden in een
veilige omgeving waarin zij zichzelf kunnen blijven uitdagen en zich als mens kunnen
ontplooien.

De beoefenaars, talenten en potentiële Olympiërs zijn in grote getalen aanwezig. De outdoor
en indoor infrastructuur bestaat en het draagvlak bij partners is groot. De toegevoegde
waarde van SFN zit in de programmering en slimme verbinding. Er valt veel te leren van de
klassieke sportwereld. Voor breedtesport bemerkt SFN een groeiende vraag om structureler
sportaanbod zowel voor outdoor als in de parken. Voor topsport is het essentieel, omdat de
Olympische programmering het vroegere internationale wedstrijdcircuit en alles hieromheen
onherroepelijk heeft veranderd. Aan de andere kant moet SFN creatiever zijn, omdat de
financiering van de klassieke sportbenadering uitgaat van ledenbijdragen om programma’s te
financieren. Skateboarden heeft hierdoor een eigen sportpropositie naar skateboarders en
stakeholders.



Model:

2.1 Paspoort
Het diplomasysteem voor kinderen is in november 2019 ontwikkeld door de SFN Academy
samen met de diplomacommissie (bestaande uit parken en trainers). In 2020 is het systeem
samen met een aantal parken en sportaanbieders getest en geactiveerd. In 2022 wordt het
paspoortsysteem aan alle aangesloten parken en trainers aangeboden.

Paspoort inhoudelijk
Het systeem ondersteunt trainers en parken in hun productaanbod. Het systeem enthousiasmeert
kinderen voor de sport en om zichzelf hierin te ontwikkelen. Door het diplomastelsel ontstaan
gelijkwaardige niveaus waarop competitieve activiteiten kunnen worden ontwikkeld, waar kinderen
zich met elkaar kunnen meten en elkaar kunnen ontmoeten. Aan het diploma zit het SFN
lidmaatschap verbonden.

2.2 K.O.T.S.
Kids on the Streets is een door corona ingegeven traject om het lesaanbod voor kinderen en
jongeren mogelijk te maken op buitenparken. Enerzijds om hen perspectief te bieden en
anderzijds om de skateboardtrainers en parken te ondersteunen. Het project heeft financiële
ondersteuning uit het Innovatiefonds van NOC*NSF ontvangen!
In 2021 is het project ontwikkeld en ingericht. In het voorjaar van 2022 start het K.O.T.S.
project als bij een tiental gemeenten.



2.3 SFN Ranking & Events
SFN is rechteneigenaar van de Nederlandse Ranking Skateboarden, Skateboard competities
en Nederlands Kampioenschappen. SFN is verantwoordelijk voor een uniforme, eerlijke wijze
waarin sporters zich sportief tot elkaar kunnen verhouden.

Evenementen SFN
SFN heeft het format voor competities en events die inrichting geven aan de landelijke
ranking. Om een uniforme en dus eerlijke ranking te waarborgen, bepaalt SFN de
voorwaarden waar events aan moeten voldoen. Aanbieders (bijvoorbeeld parken) kunnen zich
inschrijven voor deze competities/event als organisator. De jury app, die is ontwikkeld door
onze partner Incentro, levert hiervoor de digitale ondersteuning.

Ranking: vanaf Q3 2022 start de SFN ranking. Een ranking waarin skateboarders zich in
Nederland competitief tot elkaar kunnen verhouden. De SFN ranking sluit aan op de OWSR de
nieuwe (vanaf Q1 2021) officiële internationale ranking.

● Breedtesport events voor leden op basis van diploma’s
● NK Street 2022

NK Street wordt volgens World Skate reglementen en voorwaarden het NK Street
gehouden in Tilburg.

● NK Park 2022
Aan de hand van het BIDbook NK Park wordt volgens World Skate reglementen en
voorwaarden het NK Park gehouden.

● NK Jeugd 2022
NK Jeugd wordt georganiseerd door Stichting Junioren NK en wordt volgens World Skate
reglementen en voorwaarden het NK Jeugd gehouden.

● In samenwerking met onze partners wordt onderzocht of Nederland nieuwe Olympische
Cyclus internationale skateboardevents kan hosten.

SFN Academy
In oktober 2019 is gestart met de eerste pilotopleiding Trainer 2 met hieraan gekoppeld de
licentie waaraan het landelijke diplomasysteem voor kinderen is gekoppeld.

SFN Academy 2022 doelstellingen
o 7 opleiders en 13 praktijkbegeleiders licentie
o 200 Trainer 2 licentie
o Start aanbod TC3 MBO
o Onderzoeken aanbod TC4 HBO
o Start Young Leaders Programma

Eerste lichting trainer 2. okt 2019

Opleidingen
SFN opleidingen worden ontwikkeld volgens de KSS structuur van NOC*NSF. SFN Academy
wordt hierin ondersteund door het Academy voor Sportkader en de trainerscommissie waar



trainers en vertegenwoordigers van parken zitting hebben. Met een licentie is een
trainer/opleider lid van SFN en heeft een stem in de ontwikkeling van de Academy.
Young Leaders Programma
In 2021 hebben een aantal gemeenten aangegeven te willen samenwerken en te
cofinancieren om het Young Leaders Programma verder uit te werken. Deze gesprekken
worden verder ingezet om een basisprogramma te ontwikkelen voor een pilot.

2.4 SFN Topsportprogramma’s
Voor de kleine groep supertalenten en potentiële Olympiërs ligt er een traditioneel goed
georganiseerde infrastructuur en collectieve financiering klaar om op aan te haken; zowel
lokaal, regionaal als nationaal. Voorwaarde is wel dat er een (erkend) programma is
ontwikkeld waarop deze infrastructuur aan kan haken.

Historie
De afgelopen jaren hebben we samen met onze partners hard gewerkt en heeft SFN een
programmafinanciering ontvangen voor het seniorentopsportprogramma in hun route naar de
Olympische Spelen Parijs in 2024. Dit hebben wij niet zonder onze partners kunnen doen.
● 2019 NOC*NSF financiering van uitzendingen en kennisondersteuning (Peter Blangé)
● 2019 Gemeente Den Haag, de B5 van Brabant (Den Bosch, Tilburg, Breda, Helmond,

Eindhoven) en Brabant Sport cofinanciering voor trainers, coaches, trainingslocatie.
● 2021 Zo succesvol dat SFN een erkende programmafinanciering heeft ontvangen tot aan

OS Parijs.
● 2022 lokale talentprogramma starten in Amsterdam, Groningen, Tilburg, Rotterdam in

samenwerking met de centrale programma lijnen in Eindhoven en Den Haag.

Wat houdt programmafinanciering in
Topsport wordt in Nederland volgens een collectief model gefinancierd. Hierin wordt 70%
gesubsidieerd via NOC*NSF door belastingbetalers en Lotto deelnemers waarbij NOC*NSF,
toetst of je voldoet aan de criteria, de financiering, de monitoring en de evaluatie doet. 30%
dien je als organisatie zelf te financieren op basis van ledenbijdrage en sponsoring. De
criteria om aan te haken zijn: bestaand programma (trainers, coaches, infrastructuur etc.) en
behaalde resultaten uit het verleden. Ieder jaar wordt een review gedaan of prestaties en
ontwikkelingen worden gehaald. Om deze reden ontvangen wij geen programmafinanciering
voor talent. Talentontwikkeling is wel een belangrijk onderdeel van de toekomst. Samen met
gemeenten bouwen we dit op!

Talentprogramma verbinding lokaal met centraal programma
Samen met minimaal 6 gemeenten investeert SFN in het lokale en centrale programma. We
bouwen op basis hiervan verder uit naar een volwaardig programma. Naast de discipline
Street wordt ook de discipline Park ontwikkeld naar een volwaardig topsport
talentprogramma. Het talentprogramma heeft een additioneel beleidsplan.
1. Centraal en lokaal trainingsprogramma aanbod in minimaal 6 gemeenten
2. Wedstrijdaanbod voor talenten in samenwerking met Stichting jeugd NK en

benchmarkmomenten tijdens EK en WK
3. Discipline Street talentprogramma erkenning 2024
4. Ontwikkeling discipline Park talentprogramma vanaf 2022 erkenning 2024



Seniorenprogramma optimaliseren van ondersteuning van het kernteam naar het
Olympische podium
Samen met NOC*NSF, Den Haag & Team NL Metropool, Brabant Sport & Team NL Zuid
optimaliseert SFN de topsportroute van senioren. Het Topsportprogramma senioren heeft een
additioneel beleidsplan. Ambities en doelen:
1. Periodisering: 2022 is een benchmark jaar -> 2023 vorming focusgroup -> 2024

drie Nederlandse skateboarders op de Olympische Spelen Parijs: 1 medaille
2. Professionaliseren organisatie & leiderschap, trainers & coaches en sporters in

deskundigheidsbevordering en prestatiegedrag
3. 2022 ontwikkeling kennis, strategie en implementatie op blessurepreventie en gezond

trainen



3. Autoriteit en ondernemers op het terrein van skateboarden
Autoriteit skateboarden /
● Outdoor concepten

● SFN skate app
● Advies Gemeenten outdoor

Ondernemen
Storytelling

● Olympic Skateboard Xperience
i. Road to
ii. Giving back tot Paris

● PRO RIDER
● THE GRIND STC

3.1 SFN skate app
Community app: skateboarders
De community app wordt doorontwikkeld door Incentro. In 2022 moeten de functionaliteiten
vanuit de soft launch verder aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. De community app
stimuleert skateboarden in de openbare ruimte, verbindt skateboarders met
skateboardparken en events. De ontwikkeling en implementatie van de app is ondersteund
door Sport InnovatieStudio.

3.2 Advies Gemeenten Outdoor
SFN Voorzieningenbeleid 2022+:
SFN wil in 2022 de handen in één slaan met VSG/VNG om het SFN voorzieningen beleid 2022
vorm te geven. Hierbij willen wij inspelen op de ontwikkelingen van de lokale sportakkoorden
(openbare ruimte) en de gemeentelijke omgevingsplannen. Op basis van een uitvraag bij
gemeenten wordt onderzocht waar de behoefte bij gemeenten ligt. Op basis van deze
behoefte wordt in samenwerking van een expertteam een passend concept ontwikkeld voor
gemeenten.

Door samen te werken met de skatebaanbouwers, ontwikkelt SFN zich als knooppunt op
behoefte en aanbod met als doel zo veel mogelijk duurzame skateparken te laten
verschijnen, bouwvallige en gevaarlijke skateparken te laten vervangen en zoveel mogelijk
kinderen langer, vaker en beter te laten skaten op een veilige plek met regelmatige en goede
begeleiding.

3.3 Storytelling
Communicatiekanalen: skateboarders, fans en partners
Website en social media zijn de belangrijkste communicatiekanalen van SFN. In 2022 worden
deze kanalen geoptimaliseerd en verder door ontwikkeld, zodat de waarde van deze kanalen
stijgt en SFN kan investeren in het nu vrijwillige MARCOM team.

Concepten: ontwikkelen – creëren - verbinden
● The Grind: storytelling rondom OS – DH en skateboarden
● Pro Riders – creating the legend
● International DH – tosportcentrum



3.4 Communicatie & Media
Media
SFN ondersteunt de NOS met kennis en expertise in informatievoorziening over
skateboarden. Daarnaast draagt SFN actief bij in de positionering van skateboarden en haar
partners bij de diverse omroepen zowel online, tv als radio. Soms zelfs te vaak en te veel.
Hier komt in 2022 een gedegen plan op.

4.3 Sponsor en partnermanagement
Met haar netwerkpartner Triple Double ontwikkelt SFN een sponsorplan. Op basis hiervan kan
zij partners en sponsors aan zich verbinden. De propositie voor topsport met de Olympische
belofte moet minimaal 1 extra sponsor aan SFN verbinden. Daarnaast denkt SFN minimaal 2
sponsors te kunnen verbinden aan het breedtesportprogramma.



4. Belangenbehartiging
Voor een stabiele en toekomstbestendige organisatie is het belangrijk een breed netwerk te
creëren bij de skateboardwereld, de sportwereld, overheden, media, etc.. Interne
belangenbehartiging is echter net zo belangrijk. SFN onderscheidt in 2022 een aantal
ledencategorieën.

INTERN

4.1 Skateboard sport leden
SFN behartigt de belangen van haar leden bij (sport) organisaties. SFN heeft hierbij als doel
om beoefenaars, sporters, trainers, officials, verenigingen en parken te ondersteunen in hun
skateboardactiviteiten. SFN doet dit door samen met haar leden projecten te ontwikkelen en
hier inkomsten uit te genereren. Doelstelling 2022
● Tweemaal per jaar wordt een ALV georganiseerd om leden te informeren en te

consulteren. Daarnaast worden leden actief opgeroepen om deel te nemen aan
commissies.

● Innovatieve oplossing voor de super ouderwetse ALV om democratie te stimuleren.

4.2 Skateboard sportprofessionals
SFN leidt trainers, opleiders, officials en juryleden op. Deze groep heeft net weer andere
belangen dan hun werkgevers (skateboardparken en scholen) en individuele sportleden. Ook
deze sportprofessionals krijgen ruimte en invloed om het beleid van SFN vorm te geven en uit
te voeren.

4.3 SFN als branche organisatie voor skateboard organisaties
SFN heeft zich in 2020 uit de naad gewerkt en dit met liefde gedaan, om skateboardparken
en scholen in de coronaregelingen te laten passen. SFN heeft dit gedaan door SBI codes aan
VWS te verstrekken, wethouders te bellen om aan te geven dat zij de skateboardparken, ook
al zijn ze geen sportvereniging, wel moeten kenmerken als sportaanbieder, omdat zij
aangesloten zijn bij NOC*NSF en daardoor wel aanspraak kunnen maken op de
sportregelingen.

Helaas weten wij ondertussen dat corona in 2022 nog niet is overgewaaid en zullen we ook
nu nog meer tijd aan de belangenbehartiging moeten besteden. Juist de parken en scholen
zijn zwaar getroffen en het einde is nog niet inzicht.

Skateboardparken zijn het thuis voor vele skateboarders in Nederland. De parken faciliteren
de sport, borgen de cultuur en organiseren evenementen. Daarnaast zijn zij werkgever van
skateboardtrainers en zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het sportaanbod en een
veilig sportklimaat. Zonder hen verliezen we het kloppend hart van de skateboarden.

Parken en scholen zijn lid van SFN
SFN is een vereniging waar leden (sporters, trainers, officials) samen met verantwoordelijken
van aangesloten skateboardparken, gezamenlijk het beleid bepalen van SFN. Het platform
van skateboardparken adviseert het bestuur en management op het gebied van het SFN
beleid t.b.v. skateboardparken, zorgt voor draagvlak bij de parken en blijft nauw aangesloten
bij hun collega’s (autoriteiten op de andere beleidsterreinen van SFN).



4.4 SFN als koepel van urban
SFN biedt organisaties een plek waarin lusten en lasten kunnen worden gedeeld. Het
uitgangspunt is dat aansluiting gebaseerd is op een gedeelde behoefte of doelstellingen.
Binnen de vereniging SFN wordt met de nieuwe statuten rekening gehouden met nieuwe
toetreders.

Belangenbehartiging extern

4.5 NOC*NSF
● SFN is actief bij minimaal 1 commissie en 1 klankboardgroep.
● SFN draagt actief aan het nieuwe topsportbeleid binnen de vereniging NOC*NSF.
● SFN investeert in een belangenbehartiger om enorme hoeveelheid aan kennis, informatie,

aanvragen en mogelijke financieringsmogelijkheden toepasbaar te maken voor SFN.

Overheden
Gemeenten en provincie zijn belangrijke partners voor SFN, zowel voor de invulling van de
openbare ruimte m.b.t. skateboardvoorzieningen als voor evenementen. Zeker nu er
herzieningen zijn op visie op topsport, sport en bewegen, veiligheid en keurmerken.
Het gaat over skateboarders, skateparken binnen en buiten en het gaat over de financiering
van skateboarden op alle terreinen. Niet participeren is geen optie meer.
● SFN draagt actief haar zienswijze uit richting bestuur en overheid van relevante

stakeholders.
● SFN ontwikkelt een netwerk van belanghebbenden om haar geluid breder te laten horen

en de ontwikkelingen beter te kunnen volgen.
● SFN richt zich met de ontwikkeling van het Young Leadersprogramma specifiek ook op

deskundigheidsbevordering van lokale belangenbehartiging in het programma.

5. Organisatie ontwikkeling

5.1 Stabiele organisatie

Doelstellingen 2022
● SFN is een gezonde sportbond

In 2022 ontwikkelt haar meerjarenbeleidsplan voor 2022+ op strategie – tactiek en
operatie.

● Organisatiecultuur
SFN heeft de unieke positie om in haar ontwikkelproces actief te sturen op een cultuur
waarbij inclusie, diversiteit, veilig sportklimaat naast vrijheid, zelfontplooiing en eigenheid
de basisbouwstenen zijn.

● Organisatiestructuur
SFN bouwt haar organisatiestructuur verder uit.
✔ Duidelijke opdrachtbeschrijvingen en (vrijwilligers)overeenkomsten
✔ Bestuur heeft minimaal 5 leden, duidelijke portefeuilleverdeling en van elk

bestuurslid is een functieprofiel opgesteld.



✔ Bestuur volgt in 2022 de cursus goed sportbestuur en doet jaarlijks de
bestuursevaluatie

● Werkprocessen
SFN professionaliseert haar werkprocessen op alle projecten.
✔ SFN hanteert in 2022 een vast format van projectkaarten waarin afspraken,

budgetten en doelstellingen worden vastgelegd. Dit hanteert zij intern binnen de
vereniging en met haar partners.

● SFN is aangesloten bij NOC*NSF en implementeert de minimale eisen van NOC*NSF en
World Skate om volwaardig lid te zijn in 2022:
✔ SFN draagt actief bij aan de vereniging NOC*NSF als lid en belanghebbende
✔ Geeft volwaardige invulling aan de Code Goed Sportbestuur
✔ Voldoet aan de Minimale Kwaliteitseisen

● SFN is aangesloten bij World Skate en implementeert in 2022:
✔ SFN draagt actief bij aan de ontwikkeling van World Skate.
✔ Verplichtingen die het lidmaatschap stelt t.a.v. doping en inrichting

topsportinfrastructuur.

Het NOC*NSF lidmaatschap kent rechten en plichten. Zo draagt SFN actief bij aan een veilig
sportklimaat en de ontwikkeling van een georganiseerde sport in hun transitie naar
aansluiting met de 21ste eeuw. Door de erkenning van SFN in 2019 hebben we daardoor recht
op de gemeenschappelijke financiering van sport. Deze financiering bestaat uit de afdracht
van De Nederlandse Loterij. NOC*NSF verdeelt dit onder de aangesloten bonden op basis van
criteria en voorwaarden.

De aansluiting bij NOC*NSF biedt veel voordelen en is voor onze talenten en potentiële
Olympiërs een absolute voorwaarde. Ook de kennis en kunde omtrent good governance,
veilig sportklimaat, diversiteitsvraagstukken, competitie, wedstrijden en de organisatie van
internationale sportevenementen is een belangrijke meerwaarde. In 2022 zijn de
basisvoorwaarden (MKE) veranderd waar een sportbond aan moet voldoen. NOC*NSF
controleert hierop.
Ook is er nieuwe wetgeving voor de bestuurlijke kant van onze organisatie. Deze nieuwe
voorwaarden worden in 2022 geïmplementeerd. Dit heeft ook een statutenwijziging tot
gevolg, waar wij met onze leden graag over in gesprek gaan. Zeker gezien het feit dat
sommige criteria en randvoorwaarden wat schuren met wat er nu in de statuten van de SFN
staat.

Het belangrijkste verschil tussen skateboarden en de traditionele verenigingssport is het
ontbreken van een ledenstructuur waarin prestatie en competitie de belangrijkste drivers zijn.
Dit betekent dat SFN haar netwerk ook buiten de georganiseerde sport moet inzetten om een
gezonde organisatie te ontwikkelen.

Instituut voor de Sportrechtspraak ISR
SFN is lid van ISR. Het ISR is opgericht als centraal tuchtrecht instituut voor sportbonden. De
reikwijdte van het tuchtrecht is met name gerelateerd aan de lidmaatschappen die een
vereniging heeft en waardoor de individuele leden gebonden worden aan de regels. Er zijn
echter ook alternatieve constructies waardoor een individu gehouden kan worden aan de
regels van de organisatie.



World Skate
In juli 2019 is SFN volwaardig lid geworden van World Skate. World Skate is door het IOC
erkend als de internationale organisatie verantwoordelijk voor skateboarden. Net als bij
NOC*NSF is SFN gehouden aan de voorwaarden en wedstrijdreglementen van World Skate
met haar lidmaatschap. Door lidmaatschap bij World Skate heeft SFN invloed op de
internationale ontwikkeling van skateboarden.

5.3 Financieel beleid
Het financieel beleid van de SFN is erop gericht een financieel gezonde sportorganisatie te
zijn in een veranderende maatschappij. Hierbij kijken we naar de economische waarde van
onze sport (op macro- en microniveau), maar ook naar het potentieel van de
maatschappelijke waarde. Voor het realiseren van deze doelstellingen staan in 2022
onderstaande punten centraal. Daarbij worden verschillende activiteiten en projecten
voortgezet en/of opgestart.
Doelstellingen:

● Intensieve samenwerking met partners
● Inkomsten genereren uit bestaande- en nieuwe verdienmodellen
● Meer middelen voor maatschappelijke skateboardinitiatieven
● Reserves SFN naar minimaal 15% van de omzet (m.u.v. topsport)


