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a. Sport en Maatschappij 
 
Verbinding LHBTIQ+ met sportclubs  

Doelgroep  Alle (reguliere) sportclubs in Nederland die uitdragen LHBTIQ+ vriendelijk te 
zijn. 
Doel Sportclubs met elkaar te verenigen zodat we samen een krachtig statement 

uitdragen naar de buitenwereld: samen sta je sterker. Sportclubs hebben elkaar 
veel te bieden wat betreft het delen van kennis, ervaringen en middelen.  

 
Het internationaal uitdragen van de LHBTIQ+ sportcultuur in Nederland 
Doelgroep  Algemeen publiek zoals: 

- LHBTIQ+ organisaties 
- Gemeente- en overheidsinstanties 
- LHBTIQ+ sporters (zowel amateur als professioneel) 

 
 Professional sports, zoals: 

- Olympic and/or International LGBT+ Sporters 
- International Sports Federations en National Sports Federations (ter 

vergelijking: NOC*NSF in Nederland)  
 

Amateur sports, zoals: 
- LGBTIQ+ non-governmental organisations ( EGLSF, NL Sportraad) 
- International LGBT+ Tournament Organisers en Sports clubs   

- Dutch (LGBTIQ+) Sports clubs and culture  
 

 
 



 
 

 
 
Doel Laten zien dat er in Nederland veel kennis bestaat met betrekking tot LHBTIQ+ 

en sport; uitwisselen kennis en samenwerken met organisaties in het 
buitenland.  

 
Het aangaan en verstevigen van verbanden met sportbonden 

Doelgroep  Sportbonden (en achterban). 
Doel  Sportbonden verantwoordelijk maken voor een 'veilig sportklimaat voor 

iedereen' en het stimuleren van een zichtbaar en uitvoerend diversiteitsbeleid 
in de reguliere sportwereld. 

 
 
b.  Sport en het Politieke veld/partners 
 
Samenwerking met nationale partners 
Doelgroep John Blankenstein Foundation, NL Sportraad, NOC*NSF, Mulier, Movisie, COC 

Nederland, Transgender Netwerk Nederland, TOPsport evenementen 

organisaties etc. 
Doel  Aandacht opeisen en aansluiting vinden bij Nationale Sportakkoord en 

onderzoeksinstellingen. 
 
Samenwerking met lokale partners 
Doelgroep  Regionale Pride Organisaties, Bureaus Gelijke Behandeling, Gemeenten, 

Wethouders, Beleidsadviseurs Sport, Beleidsadviseurs Diversiteit, Lokale 
Ondernemersverenigingen, Lokale Sport Toernooien of Evenementen. 

Doel  Draagvlak LHBTIQ+ creëren door verbinding te maken met, en uitvoering te 
geven aan lokaal diversiteitsbeleid van gemeenten. Sport als beleidsinstrument 
'diversiteit en inclusie'.  

 
Aangaan/verstevigen banden met prominenten sport/politieke wereld 
Doelgroep  Bekende sporters, zowel Olympisch als Topsport en Gehandicapte Sport. 

Belangrijk hierin is het tot uitdrukking brengen van diversiteit. 
Doel  Zichtbaarheid Nationale LHBTIQ+ ambassadeurs die rolmodel zijn voor velen in 

hun sport en omgeving.  
 
 
c.  Service c.q. diensten 
 
Juridisch loket 

Doelgroep  LHBTIQ+ sportverenigingen, sporters 
 



 
 

 
 
Doel  Bijstaan met advies in juridische kwesties, bijvoorbeeld over structuren, AVG, 

gelijke behandeling, middels webformulier en actieve informatieverstrekking 
op website/via mailing. 

 
Beleid en bestuur 

Doelgroep  LHBTIQ+ sportverenigingen c.q. besturen en overige LHBTIQ+ initiatieven.  
Doel   Delen en overdragen van reeds elders opgedane ervaringen en resultaten 

middels uitwisseling/sparring, advisering en coaching. 
 
Regionaal loket 
Doelgroep  Lokale LHBTIQ+ groepen; lokale (algemene) sportclubs  
Doel Zorgen voor drempelverlaging ten aanzien van hulpvragen,  bundeling van 

krachten, toegankelijkheid bieden tot een lokaal netwerk middels opzetten van 
regionale contacten door ambassadeurs en loket. 

 
Ondersteuning bij organiseren van sporttoernooien 

Doelgroep  Landelijke LHBTIQ+ sportclubs en individuele HBTIQ+ sporters 
Doel  Zichtbaarheid en verbinding van sportinitiatieven en het delen van elkaars 

expertise en vrijwilligers middels het opzetten van een vrijwilligerscentrale. 
 
 
Het etaleren van alle partners/LHBTIQ+ sportclubs van Nederland 
Doelgroep  Sponsoren, LHBTIQ+ sportdeelnemers, maatschappelijke organisaties. 
Doel  Vergroten zichtbaarheid en verhogen bewustzijn binnen de samenleving van 

LHBTIQ+ (vriendelijke) sportclubs en ondersteunende partners. 
Drempel verlagen voor iedereen om de weg naar een LHBTIQ+ (vriendelijke) 
sportclub te vinden.  

 
 
d.  Marketing Pride &Sports  
 
Pride & Sports wil door zichtbaarheid en verbinding van LHBTIQ+ en Sport een 
toonaangevende bijdrage leveren aan de bewustwording van een samenleving die staat voor 
inclusiviteit en een LHBTIQ+ vriendelijk klimaat. Het vergroten van bewustwording zorgt 
ervoor dat diversiteitbeleid een vaste plek krijgt binnen de beleidsdoelstellingen van (sport-) 
organisaties en maatschappelijke instellingen. 


