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notitie 
Stichting Sport en Transplantatie 
 
☐ ter informatie ☒  ter besluitvorming ☐  ter bespreking  

 

aan Algemene Vergadering NOC*NSF 

van Bestuur NOC*NSF 

betreft Aanvraag geassocieerd lidmaatschap St. Sport en Transplantatie 

datum 2 november 2020 

 
 
Gevraagd besluit 
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de stichting Sport 
en Transplantatie als geassocieerd lid. 
 

Toelichting 
De Stichting Sport en Transplantatie heeft zich begin 2020 bij NOC*NSF gemeld om zich te 
oriënteren op aansluiting als Geassocieerde. In de eerste helft van 2020 hebben er diverse 
verdiepende gesprekken plaatsgevonden. Daarbij heeft de afdeling accountmanagement 
meerdere gesprekken gevoerd met de vertegenwoordiger van de Stichting. Veel aandacht ging 
daarbij uit naar de Minimale Kwaliteitseisen. De Stichting is voortvarend en serieus aan de slag 
gegaan met de MKE. Uiteindelijk heeft dit geleid tot deze concrete aanvraag. 
 
Sport en Transplantatie zet zich in om de twintigduizend orgaan- en stamcelgetransplanteerden 
overal in Nederland sport op hun niveau te kunnen laten beoefenen. Via het programma TransFit 
probeert zij drempels voor het beoefenen van sport na de transplantatie te verlagen. Sport en 
Transplantatie meent met haar inzet voor sport als ondersteuning van gezondheid, preventie en 
maatschappelijke integratie goed aan te sluiten bij de doelstellingen van het NOC*NSF. 
 
Door de Stichting toe te laten als geassocieerde van NOC*NSF kan er een verdere stap gezet 
worden in de vergroting van het bereik van sport onder mensen die door een vaak ingrijpende 
gebeurtenis en/of operatie, fysiek vaak minder mogelijkheden hebben maar voor wie sport juist 
een belangrijke drijfveer is geworden in het leven. Doordat de Stichting inmiddels tien sporten 
omvat, kan aansluiting als Geassocieerde ook zorgen voor meer verbinding en samenwerking 



 

 

met de vertegenwoordigende sportbonden van de door bij Stichting aangesloten sporters, en de 
Stichting. 
 
Voor zover dat van de Stichting verwacht kan worden, wordt voldaan aan de MKE en de eisen 
van Goed Sportbestuur. 


