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RAPPORTAGE IWAS WORLD GAMES Haalbaarheidsonderzoek 
 
30 juni 2010  
 
INLEIDING: 
  
Deze rapportage is een chronologisch verslag en tevens zoektocht naar de haalbaarheid 
van IWAS World Games in Noord Nederland in 2011.  

Allereerst wordt een beschrijving gegeven hoe deze vraag in Nederland en bij de onder-
zoekers terechtkwam, vervolgens het vooronderzoek en het uiteindelijke haalbaarheids-
onderzoek dat in januari 2010 startte. 

De International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS) organiseert sinds haar 
fusie in 2004, om de twee jaar Wereldspelen. In het jaar vóór de Paralympics betreft dit een 
topsportevenement waarin deelnemers zich, in een Multi-sportevenement, kunnen 
kwalificeren voor de komende Paralympics en het jaar na de Paralympics is de focus van 
het evenement meer gericht op development.  

Tot dusver zijn de World Games gehouden in: 

2005 Rio de Janeiro 

2007 Tai Pei 

2009 Bangalore 

In 2013 zullen de World Games gehouden worden in Gothenburg. 

Bij de start van het onderzoek is GEEN rekening gehouden met de "val van het kabinet" 
(februari 2010) en is er geen rekening gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen (maart 
2010). De nieuwe samenstelling van het kabinet alsmede gemeenteraden kan een rol 
spelen. Daarbij is ook de economische crisis een factor van belang. Immers de gelden 
liggen niet meer voor het oprapen bij de externe partijen. 
 

AANLEIDING 

In de zomer van 2009 bleek dat Zuid Korea, dat de World Games voor 2011 zou gaan 
houden, de organisatie heeft teruggegeven aan IWAS. Tijdens wedstrijden in Zwitserland is 
dit besproken met o.a. haar Nederlandse officials. Er is toen geopperd of het niet mogelijk 
zou zijn om de World Games in Nederland te laten plaatsvinden. IWAS heeft door haar 
goede contacten met haar officials in Nederland en door goede ervaringen in het nabije 
verleden met zowel EK en WK atletiek en de jaarlijkse Nelli Cooman Games te Stadskanaal 
goede ervaringen met Nederlands organisaties. 

Ben Vroom, internationaal technisch gedelegeerde bij zowel IWAS als bij IPC en tevens 
betrokken bij de organisaties van EK en WK Atletiek in Assen en bij de jaarlijkse Nelli 
Cooman Games heeft dit idee bij meerdere mensen in de week gelegd. Via Marjo van 
Dijken, Tweede Kamerlid en woonachtig in Groningen is het idee bij de twee gedeputeerden 
van sport van Groningen en Drenthe terechtgekomen. Door haar toedoen is het idee ook 
terechtgekomen bij NOC*NSF, Gehandicaptensport Nederland, het Ministerie van VWS en 
bij SportDrenthe. Begin oktober 2009 is er een initiatiefgroep ontstaan die het idee verder 
zou gaan uitwerken. Dit zou gaan gebeuren onder leiding van Rolf Huizinga, vice voorzitter 
van de Nelli Cooman Games en tevens Unieraadslid van de KNAU en Hans Leutscher, 
werkzaam zowel bij SportDrenthe als bij Gehandicaptensport Nederland. Er werd uitgezocht 
of er voor een haalbaarheidsonderzoek subsidiemogelijkheden beschikbaar waren bij het 
Ministerie van VWS onder voorwaarden dat ook cofinanciering geregeld moest worden. 
Door het management van Gehandicaptensport Nederland werd in eerste instantie geen 
goedkeuring gegeven om als organisatie zelf het onderzoek te gaan uitvoeren. Er werd 
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overeengekomen dat SportDrenthe de aanvraag bij het Ministerie zou gaan indienen en dat 
Gehandicaptensport Nederland het initiatief zou gaan steunen. Het initiatief lag daarom bij 
SportDrenthe. Cofinanciering werd geregeld voor het haalbaarheidsonderzoek bij de 
Provincies Groningen en Drenthe en bij SportDrenthe zelf. Probleem was in eerste instantie 
dat SportDrenthe geen directe subsidierelatie met het Ministerie had en dat de solvabiliteit 
van SportDrenthe eerst door het Ministerie moest worden onderzocht. Half oktober is een 
eerste schriftelijk subsidieverzoek richting VWS gestuurd en op 3 november is het definitieve 
aanvraagformulier voor het haalbaarheidsonderzoek bij het Ministerie van VWS ingediend. 

Ondertussen lag er een dringend verzoek vanuit IWAS om bij de World Games van 2009 in 
Bangalore, India aanwezig te zijn om alvast kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en 
een kijkje in de keuken van de huidige World Games te krijgen. In het subsidieverzoek aan 
het Ministerie is dit bezoek ingebouwd. De World Games van Bangalore vonden plaats van 
22 november tot en met 2 december 2009. Beide onderzoekers brachten een bezoek aan 
de IWAS Games van 23 tot 28 november. Het subsidieverzoek was echter nog niet goedg-
ekeurd, het risico lag geheel bij SportDrenthe. 

 

IWAS World Games 

 IWAS World Games betekent een Multi-sportevenement op topsportniveau met meerdere 
takken van (gehandicapten)sport. De World Games te mogen organiseren, mede als 
kwalificatiemoment voor de Paralympics in 2012, maar ook met het oog op de toekomst voor 
ervaringsopbouw richting kandidatuur voor de Olympische Spelen in 2028 zou voor Noord-
Nederland in het algemeen en voor Drenthe specifiek, niet misstaan. Drenthe had inmiddels 
zijn ambities geuit met de voorbereiding en presentatie van een Drents Olympisch Plan 
2028.  

In Bangalore (5,2 miljoen inwoners) werd goed gekeken door de beide onderzoekers, veel 
contacten gelegd met internationale bestuurders en officials, met de lokale organisatie en 
natuurlijk met de IWAS organisatie. Er werden 12 takken van sport aangeboden. In een 
gesprek met de IWAS organisatie is afgesproken dat Nederland geen officieel Bid hoeft in te 
dienen, want het is de uiterste en enige kandidaat. Daarnaast viert IWAS in 2012 haar 60- 
jarig bestaan en het niet organiseren van een topsportevenement vlak voor de Paralympics 
en het 60-jarig bestaan leidt tot (internationaal) gezichtsverlies. 

Geconstateerd kan en mag worden dat ALS Nederland ""ja"" zegt tegen IWAS dat de 
wereldspelen 2011 voor gehandicapten zal worden toegewezen. Het haalbaarheids-
onderzoek moet aantonen of de organisatie in 2011 realistisch is.  
 
Waar gaat het allemaal om: 
Een topsportevenement met meerdere takken van sport voor mensen met een lichamelijke 
handicap met circa 1000 deelnemers en 500 begeleiders/officials. 
  

Tijd: september 2011 
  

Het doel is de Wereldspelen voor gehandicapten, onder de vlag van IWAS, in 2 provincies te 
organiseren, te weten Groningen en Drenthe. Bij de start van het onderzoek is uitgegaan 
van 4 speelsteden, namelijk Groningen, Assen, Stadskanaal en Emmen. Reden daarvoor is: 
1500-2000 deelnemers zijn niet meer (zoals in 1990 op de kazerne in Assen) op één 
verblijfslocatie te herbergen. Zowel de Nelli Cooman Games als SportDrenthe hebben met 
het Pagecentrum te Stadskanaal en ook Eurochamp met het Hunzedal te Borger goede 
ervaringen als verblijfslocatie. Daarnaast liggen de steden allemaal binnen een straal van +/- 
50 kilometer waardoor de reistijd binnen het redelijke komt te liggen. Ook zijn er voor alle 
sporten voldoende goedgekeurde (ISA) accommodaties beschikbaar. 
 
 



3 

 

Het Onderzoek 
 
Formeel is het onderzoek in januari 2010 gestart. Als oorzaak ligt daar het late moment van 
toestemming tot een onderzoek te gaan houden, dus ook de financiële onderbouwing van dit 
onderzoek, ten grondslag. Het haalbaarheidsonderzoek wordt gedragen door het Ministerie 
van VWS met als cofinanciers de Provincie Groningen, Provincie Drenthe en SportDrenthe. 
  
De volgende vragen zullen moeten worden beantwoord: 
 
Kunnen we in 2011 IWAS World Games organiseren in Noord Nederland, en zo ja waar en 
met welke sporten? 
Welke speelsteden komen in aanmerking? 
Welke organisatievorm is het best haalbaar? 
Hoe luidt de begroting van het evenement? 
Waaruit bestaat de dekking? 
Hoe groot is het draagvlak en –kracht van de beide provincies Groningen en Drenthe? 
 
Eisen 
 
De belangrijkste eis kwam vanuit het Ministerie, de betreffende takken van sport moesten bij 
de beste landen van de wereld behoren of daar binnen vier jaar zicht op hebben, voldoen 
aan de top 8 of top 16 van de wereld en een kwalificatiemoment zijn voor de Paralympics in 
2012. De Provincie Drenthe stelde daarbij als eis dat het evenement moest passen binnen 
het Drents Olympisch Plan en dat de te organiseren wedstrijden per tak van sport een 
hoogste status binnen de gehandicaptensport moesten hebben. Drenthe focust zich in haar 
plan op een 5tal A- en een 5tal B-sporten. Deze sporten moesten in de keuze van de 
sporten voor de World Games meegenomen worden. Bovendien moesten de takken van 
sport van de “Drentse”  topsporters in het plan meegenomen worden. 
 
STEDEN en SPORTEN: 
  
Op vrijdag 29 januari is er een brede kick off georganiseerd om alle betrokkenen, te weten 
beide provincies Groningen en Drenthe en de potentiële speelsteden Assen, Emmen, 
Groningen en Stadskanaal gezamenlijk in te lichten over het voorgenomen initiatief. 
Vervolgens zijn er 2 ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd. De onderzoekers concluderen 
dat er vanuit alle hoeken steun is voor het genomen initiatief.  
 
In de eerste opzet ging de initiatiefgroep uit van het meest brede sport aanbod. Hierin zijn 
voorlopige keuzes gemaakt op basis van verzoeken van zowel overheden als sportbonden 
en diverse randvoorwaarden. Immers de accommodaties moeten voldoen, de bereikbaar-
heid moet goed zijn, vervoerskosten moeten in de hand gehouden worden, er moet 
voldoende en aangepaste verblijfsaccommodatie zijn en organisatorisch moet er voldoende 
kennis zijn. Bovendien moeten provincies en steden achter het initiatief gaan staan.  
 
Sporten 
De status van het evenement treft u in de brief vanuit het IWAS hoofdkwartier. IWAS stelde 
dat 4 takken van sport verplicht in het programma dienen te worden opgenomen. Facultatief 
kan men kiezen uit andere sporten. 
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Verplicht:                                         Facultatief: 
Atletiek                                                                               Boogschieten 

Schermen                                                                              Schieten 

Powerlifting                                                                            Rolstoelrugby 

Zwemmen                                                                              Elektrisch rolstoelhockey 

                                                                                               Zitvolleybal 
                                                                                               Badminton 
          Wielrennen (handbiken) 
          Rolstoeltennis 

 
In overleg met Gehandicaptensport Nederland (GSN)  is bekeken of ook een WK Boccia (is 
sport voor spasten en dus andere wereldorganisatie CPISRA) in het programma kan worden 
opgenomen. 
 
Op basis van eisen en wensen van IWAS, het Ministerie van VWS, het Drents Olympisch 
Plan 2028 en de mogelijke haalbaarheid en verdeling tussen provincies en steden werd de 
volgende indeling als startsituatie gekozen. 
  

 Groningen Assen Emmen Stadskanaal 

Sporten     

Atletiek  X   

Zwemmen X    

Boogschieten  X   

Schieten   X  

Powerlifting    X 

Rolstoelschermen X    

Rolstoelrugby   X  

Hand cycling  X   

Rolstoelhockey    X 

Rolstoeltennis     

Tafeltennis   X  

Zitvolleybal X    

Boccia    X 

 
Bovenstaand schema was het eerste werkmodel  gebaseerd op accommodaties die 
beschikbaar zijn en de voorhanden zijnde “mankracht”  ter plekke. Daarbij speelt “het 
wensen lijstje” van diverse bestuurders mee. 
  
Naast de bestuurlijke en organisatorische mogelijkheden die Noord Nederland heeft, is er 
veel te winnen voor zowel de provincie Drenthe als Groningen. Daarbij is een Drents / 
Groningse samenwerking in de sport is nog maar zelden voorgekomen. De beeldvorming is 
dat men er voor gaat! 
 
 
Minimumscenario 
 
Na bespreking binnen de “initiatiefgroep” eind februari 2010 is er een minimum scenario 
ontstaan gebaseerd op ondersteuning (financieel) van 2 provincies en 2 speelsteden. 
Het bleek dat voor een aantal sporten de (inter)nationale kalender het onmogelijk maakten 
om zich te kunnen binden aan het evenement. Zo vielen bijvoorbeeld na contact met de 
sportbonden zowel zitvolleybal als tafeltennis af. Het EK zitvolleybal wordt in 2011 separaat 
georganiseerd door de Nevobo in Sportcentrum Papendal (ondanks internationale druk 
vanuit de voorzitter van de WOVD)  en het WK tafeltennis wordt door de NTTB in mei 2011 
georganiseerd in Rotterdam inclusief mensen met een handicap. 
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De verplichting vanuit het ministerie, de sporten moeten een WK dan wel plaatsingsmoment 
voor de Paralympics (Londen 2012) zijn, is leidraad voor de keuze van het minimum-
scenario,  evenals verregaande aanstaande bezuinigingen bij de overheden. De vraag is 
geworden wat het minimum haalbare is, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.  
 
De steden Assen en Groningen zijn de hoofdsteden van de provincies (plus vestigings-
plaatsen provinciehuis). Emmen en Stadskanaal zijn juist verkozen vanwege de potentiële 
verblijfplaatsen, maar ook de bereidwilligheid. Bovendien werd in eerste instantie uitgegaan 
van  de gedachte dat er 12 takken van sport waren en dat bij een spreiding van speelsteden 
ook sprake was van een dekking per speelstad. 
Door het minimumscenario te gaan hanteren en te gaan comprimeren in speelsteden en de 
omvang van het aantal sporten maakt het de kansen groter als het om de haalbaarheid gaat. 
De onderzoekers zijn altijd gegaan voor het maximale maar gaandeweg, naast 
organisatorische aspecten, speelde het financiële tekort de grootste rol om voor een 
minimumscenario te gaan kiezen. Groningen en Assen zijn in dit scenario niet afgevallen en 
kunnen indien mogelijk alsnog inspringen. 

 

Sport Speelstad Aantal deelnemers 

Zwemmen Emmen 200 

Handbiken Emmen evt Assen 75 

Schieten: Emmen 50 

Boogschieten: Emmen 50 

Atletiek Stadskanaal 400 – 700 

Boccia: Stadskanaal (ivm logistiek)  

Wheelchairrugby Emmen 120-150 

Powerlifting Stadskanaal 400 

 
De initiatiefgroep is hierbij uitgegaan voor de Status: WERELDSPELEN gebaseerd op 
plaatsing voor de Paralympische spelen in 2012. Daarbij was een mail op 19 februari 2010 
vanuit IWAS hoofdkwartier van belang waarin geschetst wordt dat er “Qualifying 
competitions” kunnen komen voor atletiek, zwemmen, schieten voor IPC en voor boog-
schieten en handcycling bij de Internationale bonden. Gehandicaptensport Nederland (GSN) 
kan voor boccia als kwalificatiemoment zorgen, waardoor er een minimum is van 6 sporten. 
Op de reservelijst staat daarbij nog Rolstoelrugby, wat nader onderzocht dient te worden. 
GSN heeft bij de onderzoekers de vraag geopperd om toch een kwalificatietoernooi uit te 
schrijven voor rolstoelrugby. 
Enorm voordeel in deze opzet is een reductie van de kosten op het gebied van vervoer: De 
sporters en begeleiders kunnen nagenoeg worden ondergebracht op of nabij de speel-
locaties. 
 Indien rolstoelrugby bij de te organiseren sporten komt, zal waarschijnlijk boogschieten 
afvallen. Zo zijn er in dit stadium nog meerdere keuzemomenten. Inmiddels heeft ook de 
JudoBond Nederland zich gemeld voor een EK/WK of Paralympisch kwalificatietoernooi. 
Schermen was een eis vanuit IWAS, evenals powerlifting. Rolstoelschermen is echter in 
Nederland nauwelijks bekend en powerlifting is een relatief dure sport met vele officials. 
Vandaar dat de keuze in eerste instantie niet op hen gevallen is, maar de Nederlandse 
vertegenwoordiging van powerlifting, de KNKF wil erg graag en kan zeer waarschijnlijk via 
IPC voor kwalificatie zorgdragen. 
 
De initiatiefgroep voorziet absoluut geen terugloop bij het aantal deelnemers als van 8 tot 12 
sporten teruggegaan wordt  naar 6 á 7 sporten. Want in de meest brede opzet zullen er 
limieten gesteld moeten gaan worden aan de deelnemers aantallen!  
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VOORBEELD: Of er nu 12 of 6 sporten aangeboden gaan worden, het aantal deelnemers 
aan de atletiek zal ruim boven de 700 komen te liggen. Dat zal inhouden dat de deel-
name beperkt moet worden op ongeveer 400. Bij een kleiner aantal sporten heb je hier 
beduidend minder last van terwijl je aan de kostenkant kunt besparen! Immers het totaal 
aantal deelnemers blijft gelijk maar het vervoer is VEEL goedkoper! 
  
Ook neemt de druk af op de begroting daar waar het gaat om het "invliegen" van wedstrijd-
officials. (officials worden volgens de regels ingevlogen en krijgen een dagvergoeding! Stel 
€ 450,00 vliegkosten en dan € 100,00 per persoon per dag aan hotel en etenskosten EN 
€ 45,00 als zakgeldvergoeding per dag.) 
In het minimumscenario wordt voor meer dan 35 officials aan kosten bespaard. 
 
 
SITE VISIT Secretaris Generaal IWAS 
 
Van 25-27 maart 2010 heeft SG Maura Strange van IWAS een bezoek aan ons land 
gebracht. Zij heeft gesprekken gevoerd met zowel Gehandicaptensport Nederland alleen als 
ook samen met NOC*NSF/Nederlands Paralympisch Comité. Het bleek dat er nogal wat ruis 
was tussen de organisatie IWAS en het Nederlands Paralympisch comité. Met dit bezoek en 
gesprek zijn eventuele misverstanden en onduidelijkheden weggewerkt. 
Verder stond een bezoek aan het Pagecentrum alsmede een ontvangst van de 
Burgemeester van Stadskanaal op het programma. Zaterdag stond in het teken van de 
gemeente Emmen, waar samen met de wethouder 3 accommodaties werden bezocht, 
namelijk het Nationaal Schietsportcentrum, het zwembad Aquarena en de sporthal Angelslo. 
 
Geconcludeerd mag worden uit dit bezoek: 
Er wordt getracht een sponsorconference te organiseren met belanghebbenden uit politiek 
en bedrijfsleven. 
Kwalificatiemoment voor alle aan te bieden sporten (actie IWAS bij IPC). 
Goedkeuring en supportbrief van nationale bonden (onderzoekers ism NOC*NSF). 
Gemeentes Stadskanaal en Emmen hebben goede accommodaties. De Schietbaan moet in 
ieder geval aangepast worden. 
Beide gemeentes zijn zeer positief over de organisatie van World Games 2011 en willen 
actief meedenken in het voortraject. 
IWAS is zeer positief over gemeentes en accommodaties en voorwerk onderzoekers. 
Korte termijn afspraak tussen bestuurders Emmen en Stadskanaal. Door collegevorming is 
dit helaas niet tot stand gebracht. 
 
We zijn nog niet toe aan een GO-NO-GO, maar de tijd loopt wel door. Deadline ca. 1 juni 
voor IWAS. 
 
Er wordt ingezet op de volgende sporten: 
Atletiek 
Zwemmen (uitgezocht wordt door IWAS en NOC*NSF 50 of 25 m baan) 
Schieten 
Boogschieten 
Handbiken 
Wheelchairrugby 
Powerlifting 
 
Dat betekent dat er 1 sport als reserve wordt geplaatst, dit ivm. de kwalificatie eis. Boccia 
valt af vanwege het feit dat het niet onder IWAS maar onder CPISRA valt en daarom ook 
andere voorwaarden stelt. 
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De volgende bonden zijn positief: 
Atletiek  KNAU 
Schieten  KNSA 
Wheelchairrugby: GSN 
 
 
Top 1 erkenning vanuit NOC*NSF: 
 
Op 31 maart 2010 werd middels een brief aan Gehandicaptensport Nederland de erkenning 
afgegeven door NOC*NSF dat de IWAS World Games voor 2011 als  evenement officieel  
een TOP-1 status werd en daarom zal worden geplaatst op de Evenementen Topsport 
Kalender. De voorwaarde was daarbij wel dat het haalbaarheidsonderzoek positief zou 
worden. 
 
 
Rol  IWAS 
 
Op 21 april is besloten een brandmail te zenden naar het Hoofd Bureau van IWAS in 
Engeland met de mededeling dat nog niet alle kwalificatiepapieren aanwezig waren voor de 
verschillende sporten. 
Behalve kansen deden zich ook meer en nieuwe problemen voor. 
 

1. De druk vanuit IPC powerlifting om een officieel Bid in te dienen voor het EK 
powerlifting als onderdeel van de IWAS World Games 

2. Een mail vanuit de KNWU dat de UCI wereldkampioenschappen aangepast 
wielrennen in 2011 is gepland van 5-12 september in Kopenhagen. 

3. Bericht vanuit de KNZB dat het zwemmen  in een 50m binnenbad moet gaan plaats 
vinden. In het Noorden is hiervoor Drachten de enige optie. De KNZB is bereid tot 
medewerking. Via SportFryslân is zowel de Provincie Fryslân als de gemeente 
Smallingerland op de hoogte gesteld en is de vraag gesteld tot mogelijkheden van 
cofinanciering. 

 
Het bleek gaandeweg het traject dat IWAS veel eist en belooft, maar minder doet. Mede 
door de mindere internationale ervaring vanuit de onderzoekers, is koers gevaren op 
beloftes vanuit IWAS. IWAS heeft al bij het gesprek in Bangalore in november 2009 beloofd 
dat zij de kwalificatie eisen van de diverse bonden zouden regelen. In februari is dit 
nogmaals bevestigd en ook weer bij het bezoek van de SG eind maart. Op de brandmail van 
21 april is pas medio mei gereageerd. Dit heeft mede bijgedragen aan het al dan niet 
vastleggen van data en toernooien voor de internationale kalender door de (inter)nationale 
bonden.  
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ORGANISATIE MODEL: 
  
Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties. 
De Wagner Group te Groningen is een internationaal georiënteerde, professionele praktijk 
op het gebied van bedrijfs- en bestuurskunde. Antje Diertens, programmamanager Sport 
Management Instituut, was tevens nauw betrokken bij de organisatie van de Wereldspelen 
voor gehandicapten 1990. 
BMC Advies- en managementbureau te Amersfoort.  BMC ondersteunt overheden, 
onderwijs- en zorginstellingen en andere non-profitorganisaties bij het oplossen van 
complexe vraagstukken. Annemarie Wolzak is senior adviseur en in 2000 nauw betrokken 
bij de European Special Olympics voor verstandelijk gehandicapten in Groningen. 
Stichting Vuelta Drenthe Holanda organiseerde in 2009 de Ronde van Spanje voor het 
Nederlandse deel. Jos Vaessen was directeur, bestuurder van de Stichting. 
 
Het voorstel vanuit de Wagner Group is te komen tot een Stichting met een Raad van 
Commissarissen van 3 personen. 
De Raad van Commissarissen heeft één taak, te weten toezicht houden op de kwaliteit van 
het bestuur. Profiel van de RVC-leden zijn dat het technisch goede bestuurders zijn. De 
directie is het gezicht van de organisatie en treedt als zodanig naar buiten. 
De directie is driehoofdig, collegiaal, bestaande uit twee statutaire bestuurders, zijnde de 
algemeen directeur en de directeur financiën en risicomanagement en een directeur sport. 
 
Daarnaast komt er een initiatiefgroep waarin de bestuurders van politiek en bedrijfsleven 
vertegenwoordigt zijn. Deze initiatiefgroep heeft als aanspreekpunt de algemeen directeur. 
 
De uitvoerende organisatie kent een platte structuur, direct aangestuurd door de directie. 
  
De bovenstaande bestuurslaag zal zich op diverse terreinen laten ondersteunen. Financieel, 
organisatiekennis vanuit IWAS, de Games Technical manager (Jan Bockweg), PR en 
Communicatie, Fondsenwerving, invulling sportorganisatie. 
  
Er moet rekening gehouden worden met aanvullende praktische zaken. (logistiek, vervoer, 
onderdak atleten, officials etc.) 
  
Op lokaal niveau zullen "werkgroepen" de uitvoering van de toebedeelde sporten gaan 
uitwerken samen met de nationale sportbonden, die allen ervaring hebben met het 
organiseren van een wedstrijd, cq toernooi, op dit niveau (wereldkampioenschappen). 
  
Dit bestuurlijke model zal nog moeten worden besproken en daarnaast zal er een besluit 
moeten worden genomen over de inschrijving. Voorstel: "Stichting organisatie wereldspelen 
voor gehandicapten 2011." De stichting zal een beperkte levensduur kennen want NA de 
definitieve afrekening zal die stichting moeten worden opgeheven (31 12-2011). 
 
De Stichting zal kunnen komen te vallen onder het op te richten Evenementenbureau dat 
door de Provincie Drenthe gewenst is. 
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BEGROTING en DEKKING 
 

           UITGAVEN  
 

1500 
  

INKOMSTEN  
 

1500 
 

           Wedstrijdkosten 
 

1.400.000 
 

1. Overheidsbijdragen 
 

1.250.000 
 

           Dopingcontrole 
 

67.500 
 

2. Deelnemersbijdragen 1.500.000 
 

           Side events 
 

PM 
 

3. Nog te verwerven 
 

500.000 
 

      
middelen 

    Verblijfkosten 
 

1.050.000 
       

           Transportkosten 
 

150.000 
       

           Projectmanagement 250.000 
       

           Comm. en p.r. 
 

100.000 
       

           Onvoorzien 
 

232.500 
       

           

           TOTALE KOSTEN 
 

3.250.000 
  

TOTALE INKOMSTEN 3.250.000 
  

 

 
TOELICHTING KOSTEN 

      

          

 
Algemene toelichting 

      

 

In deze begroting wordt uitgegaan van een deelnemers aantal van 
1500, inclusief begeleiders. 

  

 

 De 1500 deelnemers zij gebaseerd op 6 sporten, verdeeld over 2 locaties (Emmen en 
Stadskanaal) 

    

          

 

De 6 sporten waar van wordt uitgegaan zijn atletiek, handcycling, boogschieten, 
schieten, zwemmen en wheelchairrugby. Reserve is powerlifting. 

 
 

        

          

 
Toelichting per kostensoort 

      

          1. Wedstrijdkosten 
       

 

Uit ervaringscijfers is ons gebleken dat bij een grofmazige benadering de kosten 
gemiddeld per te organiseren sport zich op een niveau van € 250.000 per sport liggen. In 
dit kostenniveau is al rekening gehouden met de inzet van vrijwilligers en (internationale) 
officials. 

 

Verder is in de wedstrijdkostenraming ook rekening gehouden met feekosten 
van IWAS en de IF’s. Deze kosten zullen bij een gedetailleerde uitwerking uit 
de begroting worden gelaten, en rechtstreeks worden doorbelast. Deze 
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meeropbrengst nemen we mee, daarbij per deelnemer een bedrag schattend 
van € 66 per persoon. 

 
  

 

Wedstrijdkosten bij 6 sporten * € 250.000                                             1.500.000 
Af: door te belasten 1500 * 66                                                                  100.000 

                                                                                                                              1.400.000 

  

 

2. Dopingcontrole 
Deze post wordt apart zichtbaar gemaakt. Gerekend dient te worden met 15% van 
het aantal deelnemers. Per dopingcontrole wordt gerekend met een kostenpost van 
€ 450 (ervaringscijfer). 
 
Het eerder genoemde aantal van 1500 zijn de atleten inclusief hun begeleiders. De 
dopingcontrolekosten hebben uiteraard slechts op de deelnemende atleten betrek-
king. Eenvoudigheidshalve rekenen wij per 2 deelnemers met gemiddeld 1 coach/ 
begeleider. 
 
Dopingcontrolekosten bij 1500 deelnemers 1500* 15% * € 450* 2/3                 67.500 
 
3. Verblijfskosten 
Het betreft hier de overnachtingen, eten en drinken van atleten, coaches en 
begeleiders. De kosten worden geschat op € 70,- per dag. Wij rekenen voorlopig met 
een geschat verblijf van vijf dagen. 
1500 
Geschat verblijf bij 1500 mensen  1500* 10* €70                                           1.050.000 

 
4. Transportkosten  
Een belangrijk deel van de atleten en hun begeleiders zal gehuisvest kunnen worden 
in de plaats waar hun sport zich afspeelt. Transport brengt kosten met zich mee en 
wordt hierdoor geminimaliseerd. In de begroting is rekening gehouden met een 
kostenpost van (gemiddeld) € 10 per deelnemer per dag. Ook hier worden weer 10 
dagen gerekend. 
 
Geschatte transportkosten bij 1500 mensen * 10 * €10                                     150.000 
 
5.Projectmanagement 
Meegerekend worden de kosten om de organisatie op een professionele manier op te 
zetten en uit te werken. Er wordt uitgegaan van  
 
2 fte’s in 2010 a raison  van € 50.000 per fte                                                     100.000 
3 fte’s in 2011 a raison van  € 50.000 per fte                                                     150.000 
                                                                                                                           250.000 
 
Er wordt van uit gegaan dat in deze kosten tevens de bureau organisatiekosten 
afgedekt zijn. 
6. Communicatie en p.r. 
Deze kosten worden op voorhand geschat op                                                100.000 
 

 

          7. Onvoorzien 
       

 
Schatting, ook ter afronding 

    
232.500 
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 TOELICHTING INKOMSTEN 
      

          1. Overheidsbijdragen 
       

 
Op basis van het onderzoek is aan inkomsten vanuit de overheid noodzakelijk: 

 

         

 
Bijdrage VWS 

    
500.000 

  

 
Bijdrage provincies € 250.000 * 2 

  
500.000 

  

 
Bijdragen gemeenten € 125.000 * 2 

  
250.000 

  

       
1.250.000 

  

          2. Bijdragen deelnemers 
      

 
Op basis van ervaringscijfers mag verwacht worden dat de deelnemers een bedrag van 

 
 € 100 per persoon per dag kunnen betalen. Rekening houdend met 10 dagen verblijf 

 
 dan bedragen de deelnemersinkomsten 

    

          

 
Bij 1500 deelnemers 1500 * 10 * € 100 

  
1.500.000 

  

          3. Te dekken extern 
       

 
Deze post vormt feitelijk de sluitpost om tot een sluitende begroting te kunnen komen. 

 
Bij het extern afdekken van inkomsten kan gedacht worden aan: 

  

          

 
* het nader onderzoeken van de EDR- subsidiemogelijkheden, 

  

 
* ondersteuning vanuit het Fonds Gehandicaptensport, 

    

 
* ondersteuning vanuit het Drents Olympisch Plan, 

    

 
* ondersteuning vanuit  NOC*NSF, 

     

 
* acties ter verwerving van inkomsten, 

     

 
* bedrijfsleven, enkele grote internationale concerns, 

   

 
* sponsoring. 
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Draagvlak en realisatie: 
  
Het gehele haalbaarheidsonderzoek was gebaseerd op de vraag vanuit IWAS om de World 
Games in 2011 in Noord-Nederland te kunnen organiseren. IWAS had veel vertrouwen in de 
onderzoekers en de initiatiefgroep rondom hen, dit is mede gebaseerd op ervaringen in het 
verleden en gesprekken zowel in Bangalore, India als tijdens het bezoek van Secretaris 
Generaal Maura Strange eind maart 2010. 
 
Er waren een aantal strikte voorwaarden om de basissubsidie vanuit het Ministerie van VWS 
garant te stellen en dat betrof de kwalificatiemomenten voor de diverse sporten. Zeer positief 
was de erkenning vanuit NOC*NSF dat het een Top-1 evenement betreft. Dat is mede 
belangrijk voor de toekomst. Een probleem bij de kwalificatie is dat aanvragen, anders dan 
in het verleden, via het kanaal van Gehandicaptensport Nederland, nu via diverse 
gehandicapte en valide sportbonden dient te verlopen. Extra probleem hierbij was dat de 
internationale kalenders (soms) al helemaal vol zitten. Voor een enkel topsportevenement 
zou het geen probleem zijn om het evenement op de internationale kalender te krijgen, maar 
met minimaal 6 takken van sport is dit een hele opgave en daar was op korte termijn TE 
weinig tijd voor beschikbaar. Hieruit valt voor de toekomst een goede leer uit te trekken. 
 
Het hele idee van de initiatiefgroep was gebaseerd op 2 provincies, te weten Groningen en 
Drenthe en allereerst 4 en toch minimaal 3 speelsteden, Assen, Emmen en Stadskanaal. 
Daarbij was subsidie vereist van beide provincies en van de drie speelsteden. Eind april 
2010 kwam het bericht dat zwemmen alleen in Drachten mag plaatsvinden. Zwemmen heeft 
een absolute A-status binnen de gehandicaptensport en mag niet ontbreken op World 
Games. Via SportFryslân is gevraagd om mogelijkheden tot subsidiëring van zowel de 
Provincie Fryslân als van de gemeente Smallingerland te onderzoeken. 
 
Dit ondermijnt de theorie van de subsidiëring en dient opnieuw onderzocht te worden. 
Inmiddels heeft medio mei de Provincie Fryslân laten weten mogelijkheden te zien in 
subsidie in het kader van grootschalige evenementen. 
Vanuit VNO NCW kwam medio mei het bericht dat men zich niet in staat acht om te 
participeren in een sponsorconferentie eind mei/begin juni, mede vanwege de rol die men 
voor zichzelf ziet. 
 
In een mailwisseling vanuit de International Wheelchair Rugby Federation (IWRF) op 19 mei 
jl. kwam het bericht dat september 2011 te laat is voor een kwalificatietoernooi in de 
Europese zone, maar dat er wel een goed toernooi gehouden kon worden. Op 20 mei is er 
een gesprek geweest met de directie van de Nederlandse Handboog Bond. De NHB heeft 
hierin meegedeeld af te zien van de organisatie van een internationaal toernooi tijdens de 
IWAS World Games. 
 
Geconcludeerd mag nu worden dat zowel aan de voorwaarden tot kwalificatiemoment voor 
de Paralympics van de takken van sport als de begroting eind mei 2010 (nog) niet voldaan 
kan worden en dat er een tijdstekort dreigt. 
 
Kwalificatie:  verwacht: 
 
Atletiek  ja    
Zwemmen  ja    
Handbiken  nee    
Schieten  bid    
Wheelchairrugby nee    
Powerlifting  bid    
Boogschieten   nee 
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In het onderzoek is gestart met 12 takken van sport, dit is uitgedund tot een programma van 
een minimum van 6 takken van sport om het haalbaar te laten zijn. Eind mei 2010 is slechts 
voor atletiek een WK-moment en een kwalificatie in 2011 realistisch. Het zwemmen heeft in 
de zomer van 2011 al een EK en dus een kwalificatiemoment, maar dit zou voor een deel 
van de selectie een extra kwalificatiemoment kunnen zijn. Handbiken, boogschieten en 
wheelchairrugby zijn afgevallen vanwege de internationale kalender en overige redenen. 
Voor schieten en powerlifting moet een bidprocedure opgestart worden. Daarmee komt het 
maximaal haalbare aantal kwalificatiesporten, indien het Bid wordt toegewezen, op drie tot 
vier takken van sport. 
 
 
Conclusie 
 
De onderzoekers hebben de concept rapportage voorgelegd en besproken op 17 juni met 
het Ministerie van VWS en Gehandicaptensport Nederland. Zowel het Ministerie als 
Gehandicaptensport Nederland spreken hun waardering uit voor het onderzoek. Na toetsing 
komt men gezamenlijk tot de conclusie dat het organiseren van IWAS World Games in 2011 
in Nederland onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk is. Er zijn te weinig sporten 
die in 2011 in een Multi-sportevenement aan de kwalificatie-eis voor de Paralympics kunnen 
voldoen. Waardering wordt tevens uitgesproken voor het organisatievermogen en draagvlak 
voor topsportevenementen voor mensen met een handicap in het noorden van Nederland. 
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Vervolg / Toekomst 
 
Er zijn verder een aantal zeer positieve conclusies te trekken. Het draagvlak was vanaf het 
begin groot bij zowel Gehandicaptensport Nederland als bij een aantal sportbonden, maar 
ook bij de speelsteden Assen, Emmen en Stadskanaal. Ook bij diverse andere instanties 
werd door de onderzoekers veel draagvlak gevonden. 
 
Het idee om in 2011 in Noord-Nederland Wereldspelen voor Gehandicapten te mogen gaan 
organiseren, heeft veel enthousiasme teweeg gebracht, zowel bij de diverse overheden, als 
ook bij een aantal sportbonden en diverse andere instanties. Velen waren bereid om mee te 
helpen en mee te denken. Mede door het enthousiasme krijg je ook dat een ieder “eigen” 
invullingen gaat genereren voor hun provincie, hun gemeente, hun tak van sport, hun bedrijf 
enz. gebaseerd op een geheel eigen beleving.  
 
De organisatoren betrokken bij de Nelli Cooman Games hebben goed ingespeeld op de 
kansen op de internationale kalender en voor juni 2010 op zeer korte termijn een IWAS 
Europees Kampioenschap Atletiek weten te organiseren waarbij de gemeente Stadskanaal 
en de Provincie Groningen haar steun verleend heeft. Daarbij is ook een goede samen-
werking tot stand gekomen met NOC*NSF / Nederlands Paralympisch Comité. Voor een 
Europees- of Wereldkampioenschap in één tak van sport is er draagvlak gecreëerd voor in 
de nabije toekomst.  
 
Het draagvlak, enthousiasme en organisatievermogen, alsmede binding voor dit soort 
topsportevenementen is groot in Noord-Nederland. Dat betekent niet dat er op deze korte 
termijn al voldoende financiële dekking is. Daarnaast blijkt dat het organiseren van een 
Multi-sportevenement op topsportniveau met de nodige kwalificatie eisen voor de 
Paralympics op korte termijn moeilijk realiseerbaar is. Dit komt mede door de versnippering 
van de gehandicaptensport in allerlei bonden, maar vooral doordat de internationale 
kalender voor een deel al bepaald is 
De roep om een Multi-sportevenement van internationale status is groot en het past 
uitstekend bij de ambities van Nederland om zich kandidaat te stellen voor de Olympische 
en Paralympische Spelen van 2028. Hierin ligt een kans voor Noord-Nederland. 
 
Misschien is het mogelijk om gezamenlijk de ambitie uit te gaan spreken om dit evenement 
voor 2015 wel naar het Noorden te gaan halen. Mede gezien de ervaringen van de 
onderzoekers en de initiatiefgroep is er draagvlak gecreëerd, maar zullen ook veel tijds-
investering, afstemming en voorbereiding nodig blijken om een Multi-sportevenement te 
kunnen gaan organiseren.  
 
Als tussenstap is het mogelijk voor het Noorden om het initiatief te nemen om per 2 jaar 
gezamenlijk, één, twee of drie grote EK of WK topsportevenementen te gaan organiseren 
voor mensen met een handicap. Dit zal een versterking opleveren voor de Paralympische 
Beweging in het Noorden. 
 
IWAS heeft bij monde van secretaris Generaal Maura Strange gereageerd op de uitkomst 
van het onderzoek op dinsdag 22 juni. Zij verontschuldigen zich voor het niet realiseren van 
hun pogingen om de internationale sportbonden te verleiden om op korte termijn deel te 
gaan nemen aan de World games, maar dat dit ook te maken heeft met het pre-
paralympisch jaar en dat de internationale wedstrijdkalenders al bepaald waren. Zij geven 
aan dat ze niet zullen stoppen met hun pogingen om de World Games als Multi- 
sportevenement op de internationale wedstrijdkalender te krijgen, mede in het licht van 
voorbereiding voor atleten op de Paralympics. Ook zien zij mogelijkheden om met ons in de 
toekomst verder samen te werken en wil graag de mogelijkheden verkennen op om 
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voorhand gezamenlijk te onderzoeken om een Multi-sportevenement te kunnen gaan 
organiseren. Men spreekt daarbij over een voorbereidingstermijn van drie jaar en wil graag 
alvast komend najaar starten met een bijeenkomst. 
 
Dit sluit aan bij de suggesties van zowel het Ministerie van VWS als van 
Gehandicaptensport Nederland. De opgedane kennis van het haalbaarheidsonderzoek 
wordt door beiden als waardevol beschouwd. De partijen willen deze kennis graag gebruiken 
voor eventuele toekomstige evenementen. Het rapport en eventuele vervolgmogelijkheden 
zullen worden besproken in een vervolgoverleg tussen NOC*NSF (NPC), 
Gehandicaptensport Nederland, de onderzoekers en mogelijk het Olympisch vuur. 
 
 
30 juni 2010 
Rolf H. Huizinga/ Hans Leutscher 
 


