VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Twee personen, directeur OCW en de projectleider Den Haag Europese Sporthoofdstad

HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen: 20 maart tot 22 maart 2022

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Doel van de dienstreis was de titel Den Haag Europese Sporthoofdstad officieel in ontvangst te nemen.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Aces Europe vierde zijn XXlle editie van het Jaarlijkse Award Gala op 21 maart, dat normaal gesproken in het
Europees Parlement wordt gehouden maar dat vanwege COVID buiten Brussel moest plaatsvinden, in dit geval
in Turijn, de hoofdstad van Piemonte.
Het gala vond plaats in het Paleis van Venaria, een voormalige koninklijke residentie en tuinen in Venaria Reale,
in de buurt van Turijn in de regio Piemonte in Noord-Italië. Het is een van de residenties van het Koninklijk Huis
van Savoye, opgenomen in de UNESCO-erfgoedlijst in 1997.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Vertegenwoordigers van UNESCO, het Europees Parlement en United Cities and Local Governments (UCLG)
waren aanwezig bij de ceremonie met een videoboodschap van de Europese commissaris, Marya Gabriel, om
alle bekroonde steden te feliciteren en in dezelfde lijn te blijven werken aan een actiever en sportiever Europa.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De titel Den Haag Europese Sporthoofdstad is officieel in ontvangst genomen. Dit heeft op internationaal
niveau voor media-aandacht gezorgd en we hebben kennis kunnen maken met vertegenwoordigers van
UNESCO, het Europees Parlement en UCLG, een wereldwijd netwerk van steden en lokale en regionale
overheden.
Dit alles biedt ons een mooi internationaal (sport)netwerk en de gelegenheid hen te inspireren met de unieke
sportaanpak en het sportbeleid van Den Haag. We kunnen hen gericht uit nodigen om deel te nemen aan ons
internationale congres waarbij experts uit binnen- en buitenland hun ervaringen en visie over grootstedelijke
vraagstukken delen en waarbij Den Haag op een aantal thema’s met trots een voorbeeld is.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?

Den Haag draagt de titel einde van het jaar over aan Glasgow. Glasgow is in 2023 Europese Sporthoofdstad.
Voor deze ceremonie reist een delegatie af naar Brussel, ook wordt er een aftermovie gemaakt waarin we
kunnen laten zien welke inzet Den Haag in het kader van de titel heeft geleverd en welke activiteiten zijn
uitgevoerd. Daarbij wordt per kwartaal en na afloop een (eind)rapportage opgesteld.

N.a.v. de ceremonie kan het zijn dat we verzoeken voor werkbezoeken ontvangen, zo hebben we al post uit
Italie ontvangen. L’Assessore all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca wil een bezoek brengen aan Gem. Den
Haag.

