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Memorandum van Overeenstemming  
 

Betreffende de volgende partijen: 
 
1) Stichting Pride and Sports, statutair gevestigd te Amsterdam; 
 
en 
 
2) Stichting Alkmaar Pride, statutair gevestigd te Alkmaar. 

 
Bovengenoemde partijen verklaren de intentie te hebben om in coöperatie:  

➢ actief de normen en waarden uit te dragen en te verdedigen waar beide 
partijen voor staan. 
 

➢ een concrete en zichtbare bijdrage te leveren aan het faciliteren van een 
veilig en positief sportklimaat voor alle (LHBTI+)* sporters. 

  
➢ elkaar te ondersteunen en te promoten om een zo groot mogelijk bereik te 

krijgen voor de gezamenlijke boodschap: jezelf kunnen zijn in de sport. 
 

*) lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (mensen die zich niet 

identificeren met het geslacht dat is geregistreerd bij geboorte) en mensen met 

een intersekse-conditie (mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet 

voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw). 

 
Verklaring: ‘Jezelf kunnen zijn in de sport’ 

Emancipatie, diversiteit en inclusie vormen een steeds belangrijker thema in onze 
maatschappij en staan daarmee hoog op de politieke agenda. Jezelf kunnen zijn in 
de sport vereist een veilige en prettige omgeving voor alle sporters, ongeacht hun 
seksuele oriëntatie, genderidentiteit & expressie en geslachtskenmerken waarbij 
mensen gestimuleerd worden zichzelf verder te ontwikkelen. Dit vraagt 
verantwoordelijkheid nemen om mensen die onderling verschillen, bij en tot 
elkaar te brengen en zo sociale binding te versterken.  
Middels sport ontmoeten mensen elkaar en leren zij zichzelf en elkaar beter 
kennen, waardoor het accent juist ligt op haar onderlinge overeenkomsten, 
waardering en diversiteit en (voor)oordelen wegvallen. Het vergroten van (deze) 
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bewustwording zorgt ervoor dat diversiteitbeleid een vaste plek krijgt binnen de 
beleidsdoelstellingen van alle (sport-) organisaties en instellingen. 
Tegelijk is het belangrijk  een brug te slaan naar de reguliere sportwereld en de 
(eigen) sportbonden om gezamenlijk, middels beleid en samenwerking, 
uitvoering te geven aan een veilig en inclusief sportklimaat en een positieve 
sportcultuur voor iedereen. 
 
Stichting Pride and Sports ziet bovenstaande als haar maatschappelijke opdracht 
en uitdaging voor alle sportaanbieders. 

Vertaald naar acties: 

• Sportaanbieders zorgen ervoor dat ze de uitgangspunten in deze 
verklaring opnemen in hun beleid en deze actief zullen uitdragen; 

• LHBTI+ sporters krijgen van hun sportaanbieder de gelegenheid om 
maatregelen voor te stellen die ervoor zorgen dat de uitgangspunten van 
deze verklaring zo goed mogelijk worden geïmplementeerd en nageleefd; 

• Sportaanbieders werken nauw samen en maken gebruik van elkaars 
expertise, kennis en die van andere partijen om de positie van LHBTI+ in 
de sport te verbeteren;  

• Sportaanbieders dragen in hun eigen omgeving en op hun eigen manier bij 
aan het maatschappelijke- en politieke debat betreffende een divers, 
inclusief en veilig sportklimaat en daarmee positieve sportcultuur.   

Overeengekomen, 
 
Stichting Pride and Sports Stichting Alkmaar Pride 
 
 
 

 

Dennis de Boer (voorzitter) Adrie Rotteveel (voorzitter) 
  
Plaats:   
Datum:  

    


