VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum en bestemming op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1

HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het bijwonen van een persconferentie gecombineerd met een werkbezoek aan de stad Lissabon in het kader
van de mogelijke kandidaatstelling van Den Haag om European Capital of Sport 2021 te worden. Lissabon
maakte zijn kandidatuur voor dezelfde titel op 17 mei 2016 bekend. Het bijwonen van de formele
bekendmaking van de kandidatuur van Lissabon gaf Den Haag de gelegenheid om ter plekke goed te kijken
welke Unique Selling Points Lissabon voor zijn kandidatuur inzet en daarvan te leren voor onze eigen
voorgenomen kandidatuur.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Het stadhuis van Lissabon,
hoofdlocatie van sportclub GCP, oudste sportvereniging van Lissabon, genaamd Portuguese Gymnasium Club
(50 takken van sport, 6.400 leden),
voetbalstadion van Sport Lisboa e Benfica (SLB), landskampioen in 2016.

WIE HEB JE ONTMOET?
President van de europese organisatie ACES, de aan EU gelieerde europese organisatie die steden en hun
sportbeleid verbindt, vergelijkbaar met de Vereniging Sport en Gemeenten, de evenknie van de VNG.
- President van ACES Portugal
- Hoofd Kabinet van de wethouder Sport, gemeente Lissabon
- wethouder Sport, gemeente Lissabon
- voorzitters van de sportclubs Benfica en GCP.
- diverse ambtenaren sport van de gemeente Lissabon

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Het bezoek leverde kennis op voor de besluitvorming en inrichting van de Haagse voorgenomen kandidatuur
European Capital of Sport 2021. Daarnaast leverde het bezoek kennis op over de instrumenten en aanpakken
die Lissabon inzet om de sportdeelname van zijn inwoners te verhogen. Inmiddels heeft het college besloten de
intentie om kandidaat te worden aan de Europese organisatie ACES kenbaar te maken (RIS294831). Onze eigen
persconferentie hierover vond op 10 augustus 2016 plaats.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
N.v.t.

