Najaar 2021
College Datum
1
16 november 2021

Onderwerp
Organisatie van de sport in de praktijk ook - vanuit overheidsperspectief

Uren Docenten
1
Eric van der Burg (voorzitter atletiek
unie, lid eerste kamer VVD, voormalig
wethouder sport)

Sportorganisatiestructuur (Nationaal &
Internationaal perspectief). Verenigingsrecht 2
(de stichting en de BV)

prof.mr. Marjan Olfers (VU)
i.s.m. mr. dr. Martijn Albers (notaris)

Governance
2

3

4

5

23 november 2021

30 november 2021

7 december 2021

14 december 2021

Topsport in Nederland

1

Maurits Hendriks (directeur topsport
NOC*NSF)

Het atletencontract

1

mr. Berty van Bockom Maas (jurist
NOC*NSF)

De topsporter en het recht

1

mr. Jill Holterman (voormalig advocaat,
topsporter (deelneemster OS,
marathon))

Europees recht, vrij verkeer en mededinging

1

prof.mr. Marjan Olfers (VU)

Arbeidsrecht en CAO. De rechtspositie van
de topsporter

2

mr.dr. Steven Jellinghaus (De Voort
advocaten|mediators)

Transfers en overschrijvingen (in de
voetbalsport)

1,5

mr. Serge Rossmeisl (FBO)

Sportrecht in de praktijk

1,5

mr. Dolf Segaar (advocaat)

Intellectueel-eigendomsrecht en sport.
Portretrecht en mediarecht

1,5

mr. Allon Kijl (ABC Legal) en
mr. Babette Aalberts (ABC Legal)

Privacy

1,5

prof.mr. Arno Lodder (VU) en
mr. Thomas van Essen (SOLV Advocaten)
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6

11 januari 2022

Schadeaansprakelijkheid, sport en spel en
tav de organisator van de sport

1

prof.mr. Marjan Olfers (VU)

Tuchtrecht: integriteit van de sport, seksuele 1
intimidatie, matchfixing, discriminatie.

prof.mr. Marjan Olfers (VU)

Supportersgeweld

prof.mr. Jon Schilder (VU)

1

Het tuchtrecht in de praktijk
We gaan naar de KNVB toe om een
tuchtzaak bij te wonen, indien mogelijk.
Datum is n.t.b.
7

8

18 januari 2022

25 januari 2022

mr. Dick van Steenbeek (voorzitter van
het ISR en van de tuchtcommissie KNVB,
dagelijks leven is hij rechter)

Doping en dopingautoriteit

2

(Dopingautoriteit, docentnaam volgt)

Doping in de praktijk

1

Aart Vierhouten (sportman.nl)

Internationaal sportrecht, met name CAS

1,5

mr. Michiel van Dijk (CMS)

Half uur afronding, wrap up

0,5

prof.mr. Marjan Olfers (VU)

Algemene informatie:
De colleges vinden plaats op dinsdagmiddag/avond, de netto cursustijd is 3 uur per college.
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan ten minste zes van de acht bijeenkomsten
heeft deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden.
Het programma is als volgt:
16.30 – 17.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
17.00 – 18.00 uur: Aanvang programma
18.00 – 18.30 uur: Pauze (met lichte maaltijd)
18.30 – 20.30 uur: Vervolg programma
of
16.30 – 17.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
17.00 – 18.30 uur: Aanvang programma
18.30 – 19.00 uur: Pauze (met lichte maaltijd)
19.00 – 20.30 uur: Vervolg programma
of
16.30 – 17.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
17.00 – 19.00 uur: Aanvang programma
19.00 – 19.30 uur: Pauze (met lichte maaltijd)
19.30 – 20.30 uur: Vervolg programma
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