
 

Oprichting NISAV 
Stichting NISAV is opgericht in 2021. Directe aanleiding hiervoor was de wens van de vier 
binnensportbonden voor badminton, handbal, basketbal en volleybal om hun achterban, de 
lokale sportverenigingen, te ondersteunen bij accommodatiezaken. De bonden zien grote 
kansen voor lokale sportverenigingen om hun positie te versterken door meer zeggenschap 
in en over de sporthallen waar zij hun activiteiten aanbieden.  

Ontwikkelingen NOC*NSF 

Sinds de overgang van het voormalige Instituut voor Sportaccommodaties van NOC*NSF 
naar KIWA en de transitie van adviesorgaan naar keuringsinstituut, is duidelijk geworden dat 
de werkwijze waarmee overdekte sportaccommodaties tot stand werden gebracht, dusdanig 
veranderde dat de eisen en wensen van de uiteindelijke gebruikers (de sportverenigingen) niet 
meer het uitgangspunt vormden. De documenten die in de markt werden gebruikt als 
eisenpakketten, waren in sommige gevallen niet meer actueel of er was niet duidelijk wat de 
status ervan was.  

In het voorjaar van 2020 startte NOC*NSF in samenwerking met andere stakeholders 
waaronder de Vereniging Sport en Gemeenten daarom een project dat moet leiden tot een 
online platform waarin alle expertise op het gebied van sportaccommodaties in beheer van 
NOC*NSF te vinden is. Het platform wordt ontwikkeld voor alle doelgroepen actief binnen de 
branche en verenigingen. Het platform gaat inhoudelijk in op alle algemene- en 
sportspecifieke informatie op het gebied van sportaccommodaties en sporten in de openbare 
ruimte. Naast informatievoorziening zijn op het online platform de procedures benodigd voor 
renovatie en aanleg van sportaccommodaties te vinden en wordt een tool ontwikkeld voor de 
certificering van accommodaties met een database waarin alle informatie van 
accommodaties te vinden is .  

Het doel van het platform is om de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en uniformiteit van 
sportvloeren en sportaccommodaties te waarborgen voor eigenaren van sportvelden en voor 
de sporters die er gebruik van maken.  

In de periode juni 2020-augustus 2021 is binnen het themateam accommodaties van 
NOC*NSF een werkgroep actief bezig geweest om het nieuwe digitale platform voor 
accommodaties te ontwikkelen. Alle bij NOC*NSF aangesloten bonden kregen de gelegenheid 
om hun input aan te leveren voor het nieuwe platform. Namens de vier binnensportbonden 
hadden Pim Scherpenzeel en Dennis Bouwmeester zitting in deze werkgroep.  

Kansen 

Tijdens dit proces zagen NBB, Badminton Nederland, Nevobo en NHV dat er kansen 
ontstonden om de dienstverlening aan hun achterban te verbeteren. Een nieuwe werkwijze 
met nieuwe uitgangspunten, nieuwe documenten met eisen, voorschriften, richtlijnen en 
aanbevelingen, geeft immers verenigingen de gelegenheid om, mits uitgerust met de juiste 
kennis, meer invloed uit te oefenen. Daarnaast is in een sporthal, in tegenstelling tot vrijwel 
alle andere accommodaties voor wedstrijdsport, nu eenmaal altijd sprake van gebruik door 
meerdere sporten die logischerwijs ieder hun eigen eisenpakketten hebben. Het is voor de 
lokale bestuurder van een indoor-sportvereniging lastig om geheel op de hoogte te zijn van 
meerdere eisenpakketten.  

  



 

Andere kijk 

Een veranderend aanbod van de verenigingen vraagt om een andere kijk op de accommodatie 
als totaal maar ook bijvoorbeeld op de indeling en de inrichting.  

Vragen als:  

• hoe zit de kantine eruit, hoe groot is de ruimte en wat is er allemaal in mogelijk, wie 
beheert de kantine, wie is eigenaar van het televisiescherm, etc 

• hebben we voldoende bergruimte, is er een vergader-gelegenheid, is er een ruimte 
waar de coach van het eerste team de wedstrijdbespreking kan houden?  

• waar bevindt zich het publiek, is er een relatie met de kantine en het sportveld en met 
hoeveel zitplaatsen is er gerekend?  

werden zelden of nooit beantwoord door of samen met de verenigingen. De bonden willen dat 
graag veranderen en hun achterban oproepen om, vooral bij nieuwbouwsituaties, de kansen 
te benutten door een actieve rol te nemen in dat proces. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de vier genoemde bonden in juli 2021 besloten 
om de handen ineen te slaan om hun achterban professionele ondersteuning te kunnen 
bieden via de stichting NISAV. 

Doel & werkwijze 

Het doel van de stichting is bijdragen aan de totstandkoming en instandhouding van 

sportaccommodaties die voldoen aan de eisen en wensen van gebruikers die zijn 

aangesloten bij de nationale sportbonden NBB, NHV, Nevobo en Badminton Nederland 

De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

• het bieden van ondersteuning aan aangesloten sportverenigingen van 
bovengenoemde bonden, bijvoorbeeld in de vorm van het opstellen van adviezen, 
plannen van aanpak en dergelijke. 

• het organiseren en uitvoeren van opleidingen, cursussen, workshops, scholingen, en 
alle andere activiteiten gericht op kennisoverdracht aangaande accommodatiezaken. 

• het ontwikkelen van documenten, materialen en andere toepassingen die worden 
gebruikt bij deze activiteiten. Hierbij kan onder andere en niet uitputtend worden 
gedacht aan informatiebladen, voorlichtingsmateriaal, werkwijze-beschrijvingen, etc.   

• het bieden van ondersteuning aan andere organisaties en/of het aangaan van  
samenwerkingsverbanden met andere organisaties die een soortgelijk doel beogen. 

NISAV vervult de loketfunctie voor de achterban van de vier binnensportbonden en voor alle 

andere actoren in de markt van realisatie en exploitatie van sportaccommodaties.  

Alle informatie over de diensten van NISAV vindt u op onze website www.nisav.nl. 

 

 

http://www.nisav.nl/

