Onderzoeksresultaten gemeentebestuurders
Toelichting wel/niet als afvaardiging meegaan naar
Sotsji
1 Als u zou moeten kiezen wie wel en wie niet naar de Olympische Winterspelen mogen gaan als afvaardiging van
Nederland, welke van de volgende personen zouden dan van u wel mogen gaan?

4.1 Koning Willem-Alexander
3: Oud ioc lid...
3: Moet hij zelf weten
3: Met veel respect, maar zeker momenteel hebben wij wel grotere uitdagingen om me druk te maken
over de vertegenwoordiging richting de Spelen.
3: Het besluit is al genomen en wij hebben hier verder geen invloed meer op.
3: Dit is buitenlands beleid. Raden moeten zich daar niet mee bemoeien
3: De Spelen staan allang vast. Als Nederland stelling had willen nemen, het dat allang gedaan moeten
zijn. Nu is het te laat. Dus laat de formele afgevaardigden maar gaan. Zinloos er nu nog tegen te zijn.
2: Vanwege de onveiligheid
2: Te zwaar. Hij is weliswaar exlid van het IOC, maar nu ook koning. Hij zou verstandiger moeten zijn.
2: Niet als koning, mogelijk wel al privé persoon oud lid IOC
2: Niemand namens Nederland naar Sotsji. En weg met het koningshuis.
2: Hoewel ik het koninklijk paar zeker hun sportieve uitje gun (en er zelfs trots op ben als ik hun
enthousiasme voor oranje zie) denk ik dat een fout signaal wordt afgegeven als zij naar de OS zouden
gaan, daarvoor is Sotsji té beladen
2: Hij wordt door veel mensen hier in Nederland, maar zeker ook in het buitenland!, gezien als het
staatshoofd. Je moet de Russen niet de kans geven om met de aanwezigheid van een staatshoofd te
pronken als je wilt uitdragen dat je het niet eens bent met elementen uit de Russische politiek, zoals
b.v. gebrek aan vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, politieke gevangenen, corruptie, homohaat,
etc.
2: Gezien de stalinistische instelling van de hr Poetin met zijn schijn democratie zou een lagere in
importantie afvaardiging voldoende moeten zijn
2: Geen staatshoofd; signaal functie net als andere landen
2: Geen enkele afvaardiging,als protest tegen het dictatoriaal regiem.
2: Geen eer mee te behalen
2: Er is niets koninklijks meer aan om je in te laten met wat iedereen weet: al deze spelen hebben een
hoge mate van corruptie en intimidatie in zich!!
2: Er gaan vrijwel geen staatshoofden
2: Door niet te gaan geeft hij een overduidelijke signaal af.
2: Door afwijzen van uitnodiging standpunt innemen tegen beleid Rusland i.v.m. afwijkende geaardheid
van inwoners. Of te wel homo,s
2: Dit geld kan beter besteedt worden aan de kleine overheden
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2: De Koning is in de eerste plaats het staatshoofd en behoort alleen dat te zijn. In die hoedanigheid
hoort hij niet op een omstreden OC thuis.
2: Andere staatshoofden in WestEuropa gaan ook niet, Dan geeft wel gaan verkeerd signaal
2: Als IOC-erelid had hij daar best naar toe kunnen gaan. Maar sinds kort heeft hij een andere rol, die
van staatshoofd. Dat had hij zich moeten realiseren.
2: Als hoofd van alle Nederlanders, kan hij niet ergens naar toe gaan waar de rechten van een bepaalde
groep met voeten worden getreden.
2: als ex IOC lid ligt het voor de hand dat hij zou gaan. Maar hij is nu staatshoofd. Het zou een enorm
sterk signaal zijn, als juist hij niet zou gaan, al is zijn pleziertje hem van harte gegund.
2: Absoluut niet, hoe leuk hij het zelf ook vindt. Hij heeft toch een plaat voor zijn hoofd. Hij moet zich
langzamerhand eens realiseren dat nu hij koning is, hij toch echt niet meer kan doen wat hij leuk vindt.
Wordt eens volwassen!
1: Zware delegatie kan ook gesprek over mensenrechten afdwingen, zonder gastheer te bruskeren.
1: zowel extra betrokken geweest heeft alleen een symbolische functie,
1: Zo als bij elke spelen.
1: Zijn voormalige betrokkenheid bij de olympische spelen. Door het Staatshoofd af te vaardigen wordt
het belang van de oympische gedachte onderstreept
1: Zie bij minister president met daarbij dat Willen-Alexander een rol heeft bij het IOC.
1: Wel mooi als er protestliederen worden gezongen door Nederlanders en de koning is er bij als
vertegenwoordiger.
1: we zijn toch ook naar China etc gegaan om te spelen?
1: We moeten als Nederland een afweging maken tussen het maken van een statement en de belangen
van Nederland. De koning heeft zeker vanuit zijn voormalige functie binnen het IOC een
representatieve rol daar.
1: We laten de Nederlandse afvaardiging niet in de kou staan. Als Nederland meent een afvaardiging te
moeten sturen dan ook het hele protocol volgen.
1: We hebben net een moeizaam vriendschapsjaar achter de rug, dan ga je daarna niet het eerste
feestje van je vriend lopen verstieren.
1: was lid IOC
1: Was IOC lid. En is een groot supporter. Geen politieke kleur, vertegenwoordiging
1: Waarom niet?
1: voormalig lid IOC
1: vooral als oud lid IOC
1: Voor allen, het gaat erom onze sporters te steunen en de dialoog gaande te houden. Wat
onderbelicht blijft is dat de homogemeenschap in Rusland graag wil dat er buitenlandse delegaties
komen. De komst van de regering is geen steun aan het beleid van Poetin, maar aan hen en onze
sporters.
1: Voor allen geld; gaan naar wedstrijden is ok, maar liever niet naar de opening en sluiting
1: Vervult geen politiek ambt
1: Vertegenwoordigt het land" dat de sporters stuurt"
1: Vanwege zijn vroegere lidmaatschap
1: Vanwege zijn vroegere IOC lidmaatschap
1: Vanwege zijn IOC verleden
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1: vanuit zijn betrokkenheid bij het IOC en al jarenlange steun aan de Nederlandse sporters hoort hij
hier te zijn.
1: Vanuit oud IOC lidmaatschap
1: Twee reden hij de Koning en heeft een verleden met de spelen .Voor de sporters is het een
geweldige ondersteuning
1: toen hij prins was ging hij en stond boven de politiek, en nu als koning vertegenwoordigd hij de
Nederlandse bevolking, en moet hij gaan
1: Sport moet niet worden gebruikt om politieke standpunten te ventileren.
1: Sport mag je niet misbruiken voor politiek
1: sport en politiek uit elkaar houden
1: Sport en politiek moet je scheiden
1: Sport behoort los te staan van politiek
1: Rusland weet hoe verschillende landen denken over de ingenomen standpunten. Zal geen effect
hebben als onze Koning niet komt. Hij gaat om de sporters te steunen!
1: Politiek en sport scheiden
1: Politiek en sport moeten gescheiden blijven, behalve in zeer ernstige gevallen. Sotsji valt daar niet
onder.
1: Past bij zijn ceremoniele taken en zijn persoonlijke interesse
1: Overheidspersonen moeten het goede voorbeeld geven. Aan activiteiten die strijdig zijn met de
goede zeden en fatsoen, maar bovenal met de Tien Geboden moeten zij mijden.
1: oud lid olympisch comité
1: Oud IOC lid.
1: Ondanks dat de Koning in zijn vorige positie een rol had binnen Olympisch Comité is hij ook Koning
van alle sporters. Hij zou niet de hele periode hoeven.
1: Omdat hij als oud IOC lid, wat mij betreft, erbij hoort.
1: Niet laten intimideren door Poetin, wat als je niet gaat, maakt Poetin niets ui. Daar ligt hij echt niet
wakker van.
1: Met een roze das
1: Mede vanwege erelidmaatschap ioc
1: Maar dan vooral in de hoedanigheid van ex-NOC-lid
1: logisch vanuit zijn oude functie en zijn aanwezigheid bij voorgaande spelen
1: Laat de koning zich verre houden van anti- of pro- propaganda voor welk onderwerp dan ook. Zijn
aandacht voor de sport is op dit toneel meer dan voldoende.
1: Koning Willem Alexander moet alleen gaan uit oogpunt van zijn ere lidmaatschap IOC
1: Ivm oud-lid ioc
1: Ivm lidmaatschap ioc
1: Is lid IOC, heeft symbolische functie.
1: Is geen politiek element in het Nederlandse bestel, is symbool van Nederland, is erelid IOC en
symboliseert met zijn aanwezigheid de steun van de bevolking aan de sporters.
1: Is geen politicus
1: Is al jaren sport fan en ex IOC-lid
1: IOC-lid
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1: IOC relatie.
1: Iendien hij dit doet om iets te veranderen aan de homofobie ter plaatse!
1: Hij was in het Olympisch Comité betrokken bij deze locatiekeus. Daardoor kan hij nu niet ineens een
draai maken en uit protest wegblijven.
1: Hij staat boven het politiek geleuter over homo ja of homo nee. Sport niet gebruiken als toonbeeld
hoe goed we wel zijn in tolerantie homowereld. Ben bijna bang te zeggen dat ik hetero ben.
1: Hij staat boven de partijen en gast erheen voor de sporters namens het volk.
1: Hij is erelid vän het IOC en altijd al een enthousiast Oranjefan.
1: Hij is erelid en voormalig lid van het IOC en hoort daar gewoon te zijn.
1: Het is een sport evenement. Nederland moet dit niet willen omturnen in een politiek theater
1: Het gaat te ver om onze koning of een minister op politieke gronden te verbieden naar de spelen te
gaan. Veel aandacht kan ook positief uitwerken op de mensenrechten kwestie in Rusland. Geen
aandacht is niemand bij gebaat.
1: Heeft bewezen supporter van de spelen te zijn, staat los van het land waar het gehouden wordt.
1: Geldt als toelichting voor alle vier de personen; Politiek en sport moet men ook los van elkaar
(kunnen) zien. `Achter de schermen` gebeurd er meer qua politieke opvattingen dan men denkt/weet.
1: Geen koning, dan ook geen sporters
1: geen
1: Ex IOC lid
1: erelid IOC, niet als staatshoofd
1: Erelid IOC, belangrijke pr-taak
1: Erelid IOC – 2x
1: ere lid van Olympisch Comite
1: ere lid IOC
1: enerzijds wegens zijn verleden als lid IOC anderzijds hoeft zijn aanwezigheid niet politiek te worden
gekenmerkt
1: Een ex lid Olympisch commitee gaat zowierzo op die titel mee
1: E gekozen afvaardiging is prima.
1: Deze afvaardiging ook gezien zijn betrokkenheid bij de olympische zaak in het verleden. Hij gaat voor
mij in deze in een soort dubbelfunctie.
1: De spelen in China net geweest....vertel mij niet dat China nu stukken beter is dan Rusland op het
gebied van mensenrechten en democratie. Dit is meten met 2 maten. Je bereikt niets met het
boycotten van de spelen.
1: De spelen hadden niet plaats mogen vinden in Rusland. De afvaardiging is in mijn ogen niet echt een
relevante discussie.
1: De ontstane commotie komt voort uit de homolobby. In die commotie kan ik me niet vinden.
Overigens heb ik ook niets met de Olympische Spelen. Wat dat betreft mag de hele delegatie thuis
blijven, maar niet om bovengenoemde reden. Daarom wat mij betreft in dit geval juist een zware
delegatie.
1: De koning is erelid van het IOC
1: De koning is er ook vanuit vorige functie en is bovendien in ons stelsel geen politieke ambtsdrager
1: De koning is altijd een vervend supporter geweest dus waarom nu dan niet
1: De discussie had al in een beginfase gevoerd moeten worden toen bekend werd dat we naar Rusland
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gingen, niet nu vlak voor de spelen.
1: Bij winnen is het een Nationaal feest
1: Bestuursfunctie bij het Olympisch Comité. Dus uit dien hoofde wel.
1: Als voormalig lid van ioc kan hij niet wegblijven Daarbij is het ook een ondersteuning naar de sporters
1: Als voormalig lid van het IOC moet hij zeker gaan Tevens als steun aan de sporters?
1: als voormalig IOC lid zeker en laten we sport en politiek gescheiden houden
1: als voormalig ioc lid is dit gewenst
1: als vml. ioc lid
1: Als oud ioc lid. Geen bijeenkomsten van de Russische overheid bijwonen.
1: Als oud IOC lid vind ik het normaal dat hij gat
1: Als oud IOC lid vanzelfsprekend
1: als oud IOC lid mag je niet plots een andere kant op kijken.
1: als ioc lid, niet zozeer als staatshoofd
1: Als ex ioc lid
1: Als erelid van het IOC mag hij aanwezig zijn.
1: Als erelid van het IOC kan hij niet wegblijven.
1: Als erelid van het IOC
1: Als ere-lid Olympisch Commitee
1: Als ere lid van de organiserende organisatie dient hij acte de presence te geven. Deze discussie zal
elke keer gevoerd worden. Door destijds te accepteren dat hij lid mocht worden van het comité, was te
voorzien dat hij met dit erelidmaatschap zou worden beloond.
1: Als ere lid IOC wel
1: Als ere lid IOC gaat naar de spelen
1: Alleen omdat hij IOC lid is geweest en DAARVOOR een uitnodiging heeft ontvangen.
1: Aanwezigheid van Nederland is altijd belangrijk. Bovendien is Poietin iemand die zich toch niet laat
beinvloeden door af/aanwezigheid van personen.
: Waar heb je anders een koning voor, als hij nergens naar toe mag.
: Voorbeeldfunctie
: Solidair zijn met andere landen
: Is de hoogste en de neutraalste vertegenwoordiging van ons land.
: Is blijk van ondersteuning van homohaat
: Geen
: Als erelid OC geen bezwaar
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4.2 Koningin Maxima

3: Zie antwoord 4.1
3: Moet zij zelf weten
3: Maxima is weliswaar koningin, maar géén staatshoofd. Zij gaat waar haar man gaat.
3: Dit is buitenlands beleid. Raden moeten zich daar niet mee bemoeien
3: de term Koningin behoorde slechts onze oud-koninginnen in functie toe, te weten Koningin
Wilhelmina, Juliana en Beatrix.
2: Zij heeft er niets te zoeken. Hij is ere lid van het IOC
2: zie toelichting bij koning Willem-Alexander
2: Zie boven. Zij hoort bij de koning, dus dezelfde overweging.
2: Zie boven
2: zie boven
2: Zie 4.4
2: Zie 4.1
2: zie 1
2: Ze mag wel als privé persoon gaan
2: Wat zou de functie van de koningin daar moeten zijn?
2: Vanwege de risico`s moet het Koninklijk Paar niet samen gaan.
2: Vanwege de onveiligheid
2: Sowieso geen afvaardiging, scheiding tussen sport en staat
2: Ook geen eer mee te behalen
2: Niet nodig
2: Niemand namens Nederland naar Sotsji. En weg met het koningshuis.
2: Maxima alleen sturen is geen optie en daarom geldt voor haar hetzelfde als voor de koning.
2: Koningin is wat anders dan partner kroonprins.
2: Koning is voldoende vanwege zijn eerdere functie daarbij.
2: i.v.m. aanslagen niet beiden er heen laten gaan
2: Hoezo?
2: Hoewel gegund, is het vergezellen van de Koning niet nodig. Het wegblijven is tevens een signaal
omdat de hele wereld haar betrokkenheid kent.
2: Hiermee geef je als Nederland wel een signaal af dat je het niet eens bent met de mensenrechten
ontwikkeling in Rusland en zeker niet met de wijze waarop met de medewerkers van Greenpace is
omgegaan.
2: Het past niet bij de taken van een koning en een koningin. Binnenlandse zaken en werkzaamheden
zijn belangrijker dan sport.
2: Het is als man veel leuker zonder je vrouw op zo`n evenement.
2: Heeft geen bestuursfunctie en is extra afgevaardigde van Koninklijk Huis (verkeerd signaal)
2: Gezien haar opvoeding, met die ouders ,kan je weinig anders verwachten.
2: Gezien de reden van bezoek van WA is er voor MAX geen reden er heen te gaan
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2: Geeft extra cachet. Thuisblijven dus
2: De aanwezigheid van de koning is voldoende.
2: dat vind ik in de huidige situatie niet gepast. De koning is voldoende, zeker vanuit zijn oude functie
2: Dat is een duidelijk statement; Onze beste vertegenwoordiger moet niet gaan want daar geef je een
duidelijk politiek signaal mee af!
2: Als boven – 2x
1: Zo als bij elke spelen.
1: Zij zijn onze vertegenwoordiging
1: Zij vertegenwoordigen on land overal goed
1: Zij omen sportmensen aanmoedigen
1: Zij is immers de mooiste re-presentatrice voor ons land, wat moet een ginnegappende premier daar
doen? Als hij zo nodig wil bezuinigen, laat hij daar dan beginnen.
1: Zie koning.
1: Zie koning Willem-Alexander.
1: Zie boven
1: Zie bij minister president
1: Zie bij de koning.
1: Zie antwoord 4.2
1: Zie antwoord 4.1
1: Zie 4.1. Samen staan ze sterk!
1: Zie 4.1
1: Wel mooi als er protestliederen worden gezongen door Nederlanders en de koningin is er bij als
vertegenwoordigster.
1: Waarom niet?
1: Waarom niet als erelid van ioc ?
1: volgt haar ega
1: Uiteraard is er verband tussen afwikkeling rainbow warrior en niveau delegatie Sotsi. Uitstekende
oplossing om russn t bewegen tot souplesse. Ieder die nu principieel loopt te rpeptoeteren is hypocriet
of niet realistisch.
1: Sport moet niet worden gebruikt om politieke standpunten te ventileren.
1: Sport mag je niet misbruiken voor politiek
1: Sport en politiek moet je scheiden
1: Politiek en sport scheiden
1: Politiek en sport moeten we scheiden
1: Partner van de koning. Simpele keuze dus
1: Partner ere lid
1: Ook sportgek en het is leuker voor haar man als ze erbij is.
1: Onlosmakelijk verbonden met de koning.
1: Maxima is de vrouw van W.A.
1: Koning als erelid van het IOC en hij mag zijn vrouw meenemen
1: Kan gewoon met de koning samen er heen, als fans van de sport
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1: kan gewoon haar man vergezellen
1: Ja hoor van mij wel.
1: Is geen politicus
1: is doelmatiger dan wegblijven
1: Inclusief onze koningin. Ons koningspaar is en blijft ons koningspaar en oefenen dit ambt met verve
uit. Betere ambassadeurs hebben we niet.
1: Idem, samen is het leuker
1: Idem hierboven
1: Hoort haar man te vergezellen.
1: Hoort bij WA
1: het zelfde als de koning
1: Het mag wat minder gelet op de homo discussie en dat andere landen ook op een wat lager niveau
een afvaardiging zenden.
1: Het is steun voor onze sporters, laten wij dat niet vergeten,
1: Het gaat om de sport! Er zijn heel veel landen waar wij kritiek op hebben en niet alleen op het homo
beleid. Denk bv aan vrouwen besnijdenis, kinderarbeid etc Hier kan je niet altijd wegblijven! In contact
blijven is altijd nog het beste en daar is de sport prima voor....
1: Het beste zou zijn om helemaal niet te gaan, ik zie in dat daar verschrikkelijke staan te gebeuren.
Hoop dat ik dit ongelijk heb. Gewoon niet gaan, ook de Nederlandse sportploeg.
1: Gewoon lekker samen, en niet zeuren.
1: Geeft spelen extra glans.
1: Gaat met haar man mee heel normaal. Vind dit overigens niets te maken hebben met mijn
gemeente.
1: Gaan beiden voor de sport.
1: Echtgenote van dus vazelfsprekend
1: Echtgenoot van de koning.
1: Die kan mee als echtgenote van de koning.
1: Bij winnen is het een Nationaal feest en dat doet iedereen graag met Maxima erbij.
1: Behoort bij haar echtgenoot die erelid van het IOC is.
1: Als partner
1: Als echtgenote van hoort zij mee te gaan.
1: Als echtgenote van en sportliefhebster
1: als echtgenote van de koning
1: als echtgenoot voor de hand liggend
1: `Vlaggeschip` van de natie
: Zie boven;,geen afvaardiging van het koninklijk huis
: Voorbeeld
: Vertegenwoordigd geen politieke stroming, is neutraal.
: Is blijk van ondersteuning van homohaat
: Ik vind dat er iemand moet gaan die in staat kritisch stelling te nemen, zonder de zaak op te blazen bv
dijsselbloem, Timmermans
: Geen
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: Begeleiding en ondersteuning van haar man
: Als echtgenote van erelid geen probleem
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4.3 Minister-President Rutte
3: Zie antwoord 4.1
3: Het lijkt onverstandig om mee te gaan en geeft wellicht een verkeerd signaal af. Hij moet wel heel
duidelijk laten zien dat hij( en hopelijk heel Nederland) het oneens is met de wijze waarop Rusland
omgaat met mensenrechten en de rechten van de homo`s. Om dat te kunnen doen moet je er wel zijn.
3: het is minder nodig of voor de hand liggend dat de minister president ook gaat, maar het mag wel
van mij. Een beetje over de top, is het.
3: Geen mening
3: Dit is buitenlands beleid. Raden moeten zich daar niet mee bemoeien
3: Als politiek Den Haag zich er tegenaan wil bemoeien, laat ze dan de premier thuis houden. Overigens
zijn er vele landen waar minderheden worden vervolgd of niet voor hun mening mogen uitkomen. Laat
ze nu niet achter een hype aan lopen.
2: Zijn vertegenwoordiging is overdone.
2: Zijn toegevoegde waarde is er niet. Wel maakt hij een politiek statement daar andere
regeringsleiders NIET heen gaan. Hij kan niet de pretentie hebben een dialoog te kunnen voeren met
Putin over de mensenrechtenproblematiek in Rusland. Hij gaat dus voor zijn persoonlijk plezier en dat
kan niet vanuit zijn functie.
2: Zijn aanwezigheid is puur politiek en dat is net even te veel
2: zie boven
2: Zie boven
2: Zie 4.4
2: Zie 4.1
2: Wegblijven bij die gelegenheid omdat dit dan te veel als een politieke kniebuiging voor Rusland
wordt gezien
2: Tenzij zij expliciet voor de rechten van minderheden en homsexuelen opkomen.
2: Te zware delegatie door aanwezigheid regeringsleider.
2: sport is te onbelangrijk om als regeringsleider tijd aan te verkwisten. Bovendien moet je sport
scheiden van politiek of bestuur.
2: Signaal afgeven en niet buigen voor recente strubbelingen
2: Scheiden politiek en sport. De koning vertegenwoordigt NL en daarmee klaar.
2: Rutte kan ook gezien worden als staatshoofd en daarom geldt voor hem hetzelfde als voor de koning.
2: Rutte is politiek verantwoordelijk. Dit bezoek kan hij beter delegeren aan lagere functionarissen.
Hiermee wordt onnodige politieke verstrengeling voorkomen.
2: Premier moet duidelijk laten merken protest aan te tekenen de schending van de mensenrechten.
Het lijkt of de handelsbelangen voorrang hebben.
2: Politiek verantwoordelijk
2: Nu vele wereldleiders hebben aangegeven niet naar Sotsji te gaan, slaat Rutte een flaterfiguur door
wel te gaan. Voor Poetin is Rutte natuurlijk géén reëel gesprekspartner (wat stelt Nederland geopolitiek
gezien nu helemaal voor?)
2: NL moet een signaal geven, net als USA, Duitsland, Frankrijk etc. etc. Ik vind het volstrekt overdone
de delegatie die nu gaat.
2: Niemand namens Nederland naar Sotsji.
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2: Netgens voor nodig
2: Minister van sport kan samen met koning opening bijwonen.
2: mensenrechten zijn belangrijker dan een uitje van de koning
2: Lijkt me dat hij beter tijd en aandacht kan geven aan andere zaken. Bovendien worden Nederlandse
sporters op hoger niveau door de koning gesteund.
2: Koning gaat al. Mp is politieke vertegenwoordiging. Staatshoofd is staatskundige vertegenwoordiging
2: Is politieke vertegenwoordiger en daarom zou het goed een teken zijn als hij niet gaat
2: Is politicus
2: Is blijk van ondersteuning van homohaat
2: Ik zou niet weten wat Rutte hier te zoeken heeft. SInds wanneer heeft de man iets met sport? Omdat
hij fietst? Of gaat hij omdat het een leuk uitstapje is?
2: Ik denk dat het in de wereld niet zo veel zegt als de minister president van Nederland meegaat. Dit
heeft m.i naast de Koning geen of weinig toegevoegde waarde.
2: Hij kan gewoon niet tegen Koning Alexander op. Ik zou zeggen: hou je poot strak. Waar blijven je
principes!
2: Hij heeft wel wat beters te doen in Den Haag.
2: Hij heeft wel wat beters te doen dan Putin te plezieren.
2: Hij had de andere presidenten en premiers moeten volgen uit Europa en Amerika. Die gaan ook niet
2: Het wordt tijd dat hij in Nederland aan de slag gaat
2: Het koningspaar gaat, dat voor NL voldoende vertegenwoordigd, en naar de sporters een goed
gebaar. Doordat de heer Rutte niet gaat kun dat zien als een politieke overweging.
2: het is en blijft een sportevenement. Vandaar dat het goed is dat het koninklijkpaar en de minister van
sport er naar toe gaan. In dit geval is het dan beter om de minister president thuis te laten om niet al te
uitbundig te zijn.
2: Het heeft geen toegevoegde waarde, als het alleen om sport gaat, dat hij mee gaat. Wel geeft het
een beeld dat het economische belang groter is dan de mensenrechten.
2: Het dient een afweging te zijn tussen de politieke boodschap en steun voor onze sporters. Nederland
kan die juist bij uitstek goed combineren door wel de koning en koningin te sturen maar niet de
politieke verantwoordelijken.
2: Heeft hij niets belangrijkers te doen?
2: heeft handen vol aan zijn kabinet
2: heeft geen meerwaarde
2: Heeft daar functioneel niets te zoeken
2: Geen politiek verantwoordelijke naar een land met perverse principes
2: geen goed signaal naar andere eu-landen. ook bij dit soort gelegenheden zouden we als europa een
betere eenheid moeten kunnen uitstralen
2: Geeft Nederland een diskrediet""
2: Geeft hiermee verkeerd beeld over standpunt regering.
2: Geeft extra cachet en geen toegevoegde waarde Thuisblijven dus
2: Er zijn hier zoveel problemen daar moet zijn aandacht en tijd naar uitgaan, de vertegenwoordiging
van de homo beweging kan ook met minister Schippers gaan
2: Dit is het signaal wat je uit kunt zenden
2: Die heeft toch hopelijk wel iets beters te doen.
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2: De regering hoeft niet aanwezig te zijn op de O.S.
2: De koning gaat als ex-lid van het Olympic Committee. Rutte heeft daar niets te zoeken.
2: Andere regeringsleides gaan niet .
2: Als boven
2: als boven
2: 1 vakminister is voldoende
1: Zo als bij elke spelen.
1: Zie eerste toelichting
1: Zie 4.2
1: zie 4.1
1: Ze moeten niet ze mogen er naar toe gaan je kunt er beter bij zijn om in gesprek te gaan dan dat je
achteraf het verwijt krijgt hee waar is Nederland ?
1: Wel mooi als er protestliederen worden gezongen door Nederlanders en de premier is er bij als
vertegenwoordiger.
1: Voor ons land van belang
1: Vertegenwoordigt de Nederlandse regering. Belangrijk voor sport en sporters die zich de versuffing
werken voor hun prestaties.ook de relatie met Rusland moet niet gebagatelliseerd worden. Er zijn wel
ergere landen waar we staan te hossen.
1: Vanzelf sprekend dat hij gaat
1: Vanwege het respect voor de sporters moet ons land toch goed vertegenwoordigd zijn.
1: Vaak wordt gesteld dat andere landen niet zouden gaan vanwege de mensenrechten. Maar dat is
niet duidelijk. Verder: als we onze sporters niet mogen aanmoedigen in een land waar problemen zijn
dan laten we hen in de steek en dat vind ik belangrijker.
1: Sport moet niet worden gebruikt om politieke standpunten te ventileren.
1: Sport mag je niet misbruiken voor politiek
1: sport en politiek zo veel mogelijk scheiden
1: Sport en politiek moet je scheiden
1: Prima om te gaan
1: Politiek en sport scheiden, sport niet gebruiken om politiek iets te bereiken, men moet zelf iets niet
willen gaan doen wat men een ander verwijt
1: Ook de leider van ons land kan/moet daar aanwezig zijn, om toch wat te kunnen regelen achter de
schermen.
1: Om in gesprek te gaan. Eens dat je als je iets wil bereiken, hierover moet praten. Negeren is niet het
juiste middel.
1: Om er toch te zijn voor de Nederlandse sporters.
1: Maar wel een boodschap om met Russische collega`s te bespreken. Alleen met gesprek veranderen
dingen, alternatief is vergroten afstand of erger.
1: maar hij moet wel het gesprek aangaan over de homorechten.
1: Kan bijdragen aan realtieverbetering/bevordering
1: Ja, zelfde reden als WA
1: In zijn vrije tijd en eigen kosten!
1: In de toekomst hebben wij Rusland heel hard nodig
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1: In de positie om zaken aan te kaarten itt staatshoofd, voor handelsbetrekkingen noodzakelijk dat er
een delegatie afreist, maar tevens een signaal afgeven door niet het staatshoofd te laten gaan.
1: Iedereen mag mee mits de problematieken aan de orde worden gesteld
1: Hou de dialoog open, zonder belediging""
1: hoewel ik eigenlijk zou willen pleiten dat hij niet mag gaan, denk ik dat er op diplomatiek vlak zoveel
winst te bahlen valt dat hij van mij wel mag gaan
1: Heeft dan de beste gelegenheid met Poetin en andere russische leiders te spreken over homobeleid
en mensenrechten
1: Goede zaak. Wat homobeleid betreft zijn er ergere landen, zoals bevriende natie Saoedi Arabië en
andere islamitische landen. En wat te zeggen van landen waar het christendom verboden is of steniging
als straf volgt voor bekeerlingen tot een andere religie.
1: Gezien de ministeriële verantwoordelijkheid dient de mp dit evenement naast de koning zelf bij te
wonen
1: Gelegenheid te baat nemen om de Nederlandse mening over homo-emancipatiebeleid voor het
Russische voetlicht te brengen. Rose stropdas voor Mark!!
1: geen
1: Door deze delegatie geef je aan de sport serieus te nemen, terloops mensen rechten aankaarten.
1: Deze sporters zijn jaren bezig om dit doel te bereiken, dat geniet aandacht. Indien je ergens niet mee
eens bent moet je dat niet uitsmeren over de sporters
1: De regering dient vertegenwoordigd te zijn om alle kansen te pakken in gesprek te komen met
Poetin. Niet de hele periode.
1: De recente diplomatieke wrijvingen en het mislukte Ruslandjaar maken een royaal gebaar gewenst.
1: DE keuze is gemaakt voor Sotsji, dan moeten nu niet als het beste jongetje van de klas het vingertje
opsteken.
1: de huidige keuze van het kabinet was vermoedelijk voorwaarde voor de vrijlating van de Greenpeace
bemanning
1: De homo beweging in NL gaat wel erg ver met hun acties!
1: De delegatie is te zwaar, maar de druk vorig jaar was dat ook. Als vlaggeschipnatie moest Nederland
wel onderhandelen met R`land en dus concessies doen.
1: Dat is juist het moment om dit soort zaken te bespreken in de kringen waarin deze personen zich
begeven. Wegblijven richt niets uit.
1: Bij een sportevenement van deze importantie is het zeker geoorloofd dat de MP afgevaardigd wordt.
1: belangrijk voor gesprekken op informeel niveau
1: Als je in een relatie ruzie hebt moet je niet je mond houden maar het dialoog aan gaan.
1: Als hij het leuk vindt, waarom hij dan niet en een ander wel?. Ieder diertje zijn pleziertje gunnen en
niet het feestje van een ander bederven. Dan kunnen ook wel met die spelen stoppen.
1: Als de politieke eerstverantwoordelijke van ons land, die dan ook contact moet zoeken met Russen
uit minderheidsgroepen.
1: als de koning gaat, moet de ministerpresident mee wegens de ministeriële verantwoordelijkheid
1: Alleen als hij in Sotsji uit de kast komt.
: Zeer in het belang van de economische ontwikkeling van ons landje
: Op een lager bestuurlijk nivo wel afvaardigen
: Ongeschikt
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: Niet nodig
: Niet meewerken door aanwezigheid aan dergelijke politiek
: Kan meer bereiken als hij gaat dan dat hij thuis blijft
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4.4 Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers
3: Zie eerdere toelichting
3: Voor iedereen een persoonlijke afweging. Er is ook sprake van selectieve verontwaardiging, er zijn al
veel meer sportevenementen geweest in landen waarin mensenrechten niet werden gerespecteerd.
3: Sport is sport. Politiek moet er zich niet met bemoeien. Wie wil gaan gaat. Wie niet wil gaan blijft
thuis.
3: In mijn ogen zijn punt 4.1 t/m 4.4 totaal onbelangrijk. Het heeft niks te maken met ons landsbelang
3: Geen mening
3: En een representatieve delegatie homo en hetrosexuele sporters en ambassadeurs voor gelijke
rechten van homo`s, lesbo`s en transgenders.
3: Een onzin vraag, er zijn belangrijker vraagstukken die onze aandacht vragen.
3: Dit is buitenlands beleid. Raden moeten zich daar niet mee bemoeien.
2: Zij mag als vertegenwoordigster sporters weer wel gaan
2: Zie bij minister-president.
2: Wat voegt de aanwezigheid van deze minister toe aan de sportieve prestaties? Niets, dus haar
aanwezigheid is niet alleen nutteloos, maar is ook weggegooid geld in een tijd dat er op heel essentiële
dingen voor mensen bezuinigd wordt.
2: WA als oud IOC-lid. Stuur een bekende oud-sporter. Waarom moeten uberhaupt regeringsleiders e.d
naar sportfestijnen. Kunnen als ze graag willen prive en op eigen kosten. En netwerken kan op andere
bijeenkomsten.
2: verkeerd signaal
2: Sorry maar ik ga zelf En heb daarbij geen feestgangers nodig
2: Principieel tegen het op deze manier uitoefening van sport. Sport op commerciële basis is geen goed
idee, hoewel het amateursport betreft viert commercialiteit de boventoon.
2: Politiek moet zich verre van de sport houden.
2: Politiek en representatie scheiden.
2: Niemand namens Nederland naar Sotsji.
2: Ministers meken er een zooitje van dus zeker geen leuke uitstapjes
2: Minister Schippers is mans genoeg om dit varkentje te wassen. Maar: eigenlijk toch zonde van haar
tijd. Een prima minister.
2: Met Maxima en Willem Alexander als oud IOC lid is de afvaardiging al zwaar genoeg
2: Liever niet als extra signaal. Zie boven.
2: Laat ze gewoon doorwerken.
2: is ook minister van Welzijn. waarom dan wel premier Rutte: De sporters verdienen wel wat support.
Of...zouden ze eigenlijk niet moeten gaan?
2: Het is een private gebeurtenis
2: Het bestuurlijke werk is al gedaan door het NOC. Schippers moet zich richten op breedtesport, niet
op topsport.
2: Gewoon allemaal in Nederland aan het werk blijven. Als ze willen gaan dan op persoonlijke titel en
voor eigen kosten
2: Geen politieke afvaardiging bij controversiële landen. Koning en koningin vertegenwoordigen niet de
politiek.
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2: Geen politiek verantwoordelijke naar een land met perverse principes
2: Functioneel en voldoende om het kabinet te vertegenwoordigen en de koning te begeleiden.
2: Er hoeft van mij namens NL helemaal niemand naar Sotsji. Het zou toch fantastisch zijn als alle
sporters ook zouden aangeven dat ze, zolang de grondrechten van homo`s zo met de voeten worden
getreden, ze massaal niet zouden gaan!
2: De minister-president en de minister horen de prioriteit aan het besturen van ons land te geven. Als
ze zo graag naar de Olympische Spelen willen doen ze tijd maar op eigen kosten en in hun vrije tijd!
Omdat onze Koning betrokken is geweest bij het Olympisch Commitee kan ik zijn vertegenwoordiging
begrijpen maar ik twijfel wel of hun vertegenwoordiging terecht is.
2: de ambitie voor topsport mag lager.
2: als boven
1: Zo als bij elke spelen.
1: zij kan nog zeggen dat ze echt voor de sporters gaat
1: Zij is portefeuillehouder sport.
1: Zij is politiek verantwoordelijk en daarmee wordt de delegatie niet onevenredig zwaar.
1: Zij is er als mede verantwoordelijke voor het sportbeleid.
1: Zij is de sportvertegenwoordigster van Nederland
1: Zij is de enige die kan gaan en kan stellen er te zijn om onze sporters te steunen.
1: Zij hoort hier te zijn voor de sporters!
1: Zij die zich geroepen voelen om acte de presents te geven moeten dat doen
1: Zie koning Willem-Alexander.
1: Zie bij 4.3 . Niet verpesten, met zijn allen er wat moois van maken.
1: zie 4.1
1: Wegblijven heeft geen zin en doet sporters te kort. Het is gewoon de verkeerde plek en dat moet oc
zich aantrekken.
1: We verwachten veel succes van Nederlandse sporters. Die voelen zich gesteund.
1: Wat een onzin discussie!
1: Voor de Nederlandse sporters.
1: Voldoende vertegenwoordiging uit oogpunt van sport
1: vertegenwoordigd de sporters, en dus moet aanwezig zijn
1: Verantwoordelijk voor sport. Is taakvervulling.
1: verantwoordelijk minister, haar portefeuille
1: Vanuit haar portefeuille.
1: Vakminister
1: Toelichting bij alle, als je echt wat wil bereiken moet je alles thuis houden, maar ik vind dat je nu
meer zegt en de deur opent dan dat je een kleine delegatie stuurt.
1: Stop met belerend vingertje steeds op te steken. Een goed gesprek en relatie heeft meer effect dan
dit geneuzel en negatievisme.
1: Steunt de sporters. Waar mogelijk probeert ze in contact te komen met verantwoordelijken om in
gesprek te gaan.
1: Sportminister is goed te gaan
1: Sportminister
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1: Sport valt onder haar departement en wij doen toch al te weinig aan sport promoting
1: Sport moet niet worden gebruikt om politieke standpunten te ventileren.
1: Sport mag je niet misbruiken voor politiek
1: Sport en politiek moet je scheiden
1: sport en politiek IMMER gescheiden houden, het gaat hier om de sporters!
1: Respect tonen voor een groot en economisch belangrijk land. Anti-homopropaganda is iets heel heel
anders dan antihomobeleid!!!
1: Politiek en sport is gescheiden. Je kunt beter wel aanwezig zijn en actief tegen de situatie ingaan, dan
thuis blijven kniezen.
1: Past in haar portefeuille.-2x
1: Past bij haar functie
1: Opmerking geldt voor alle 4 de items van 4
1: op voorwaarde dat ze NOOIT meer terug komt.
1: ook zij kan achter de schemen problemen aankaarten.
1: Omdat dat het haar ministerie is.
1: Olympische spelen zijn opgezet met een idealistisch doel. Dat zou voorop moeten staan.
1: Natuurlijk, het is haar portefeuille.
1: Ministeriele verantwoordelijkheid
1: Minister van sport moet tevens de koning politiek uit de wind houden.
1: minder politiek gewicht, wel ondersteunend voor onze sporters
1: lijkt me voldoende om de waardering voor de sporters uit te dragen
1: Laten wij hopen dat de spelen zonder bloedvergieten verloopt
1: Laten we juist nu zoveel mogelijk sport en en de daarmee ook gezondheid loskoppelen van politiek.
De minister president kan Vanwege economische belangen naar Rusland daarnaast kan hij tegelijk onze
sporters toespreken als mentale ondersteuning zonder last te hebben van hinderlijke gefrustreerde
mensen om hem heen. Al die protesterende bewegingen moeten niet denken dat wij hier in dit landje
het altijd bij het juiste eind hebben.
1: Koning als erelid van olympisch comité (mag zijn vrouw meenemen)
1: Kan op alle drie fronten de mensen rechten onder de aandacht brengen.
1: Is volgens mij ruil geweest met Greenpeace medewerkers. Puur onderhandeling, heeft vrijheid
opgeleverd, dus nu gewoon gaan. Zonder uitruil niet gaan
1: In vrije tijd en eigen kosten!
1: ik word zo moe van deze discussie. Die evenement wordt maar een keer in de 4 jaar georganiseerd
en Nederland heeft op de winterspelen maar een paar disciplines waar we in uit kunnen blinken. Daar
moeten we trots op zijn en is het aan de personen zelf om te beslissen wie er gaan en wie niet. Het feit
dat de Koning, Koningin, Minister President en de betrokken minister gaan vind ik daarom heel erg
goed.
1: Ik vind so wie so dat naar Olympische Spelen niet meer mensen hoeven namens regering dan
portefeuillehouder. Koning en min. pres. kunnen rol hebben bij lauwering atleten, maar dat kan prima
in NL. Mensen/homorechtensituatie Rusland maakt dit nog eens dubbel belangrijk.
1: Ik vind het voor de sporters belangeijk dat er een afvaardiging aanwezig is. De koning is altijd
sportminnend geweest, richting ioc hoort hij als voormalig lid ook aanwezig te zijn. Onze regering moet
wegblijven en anders moet de minister een statement maken. Mooi regenboogpakje???
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1: Ik vind het tot de taken van de minister horen om aanwezig re zijn namens Nederland en haar
inwoners als bij een dergelijk groot evenement zoveel Nederlanders deelnemen.
1: Ik vind goede betrekkingen met Rusland van groot belang, zowel voor de economie van Europa als
voor de wereldvrede. Er zijn voldoende reguliere mogelijkheden om Rusland erop te wijzen dat het
verstandig is zich te ontwikkelen naar meer democratie en rechtsstaat.
1: Idem
1: Hoort er functioneel te zijn
1: Hoort bij haar werk
1: Het lijkt me heel functioneel dat ze gaat. Het gaat hier toch om sport?
1: Het is voor onze sporters belangrijk te weten, dat men gesteund wordt door het koningshuis, maar
ook door de politiek.
1: Het gaat om sport . Hierbij zijn Willem Alexander en Edit Schipper direct bij betrokken. De OL mag
beslist niet ingezet worden als politiek middel
1: Het gaat om het belang van de sporters. Olympische spelen moeten niet gepolitiseerd worden,
daarvan moeten wij een voorbeeld geven en dus gaan!
1: Het gaat om de sport en niet over andere politieke issues. Dat is nou huist de olympische gedachte.
1: Het beïnvloeden van de mensenrechtensituatie in Rusland is niet gebaat bij een wegblijven maar bij
een volwassen dialoog tussen regeringsleiders en staatshoofden. De minister van VWS is er voor de
sporters.
1: geen
1: Gaan en politieke druk uitoefenen
1: Functionele aanwezigheid als minsiter sport. Zou vergezeld moeten gaan door minsiter Buitenlandse
zaken. Die zou de dialoog moeten zoeken.
1: Dit past wel in het kader van.
1: Deze sporters zijn jaren bezig om dit doel te bereiken, dat geniet aandacht en waardering Indien je
ergens niet mee eens bent moet je dat niet ten laste van de sporters brengen maar op een andere
manier.
1: De sporters mogen niet de dupe worden en in het land zelf is het mogelijk mensen aan te spreken op
het in rusland gevoerde beleid tav homosexuelen
1: de politiek moet de sport niet gebruiken om zijn eigen beleid te propageren. Direct overleg, vooral
informeel, is veel effectiever. Daarom iedereen aanwezig laten zijn
1: De Minister van Sport hoort haar gezicht te laten zien op dit sportevenement. Niet de hele periode.
1: De minister van Sport dient hier gewoon aanwezig te zijn. Waar is alle commotie omtrent het Wk
voetbal in het midden oosten, daar zijn de homorechten nog slechter dan in Rusland.
1: De homo beweging in NL gaat wel erg ver met hun acties! Zij mag mee en kan de gevoelens van
homo NL aldaar zonodig leten horen.
1: De enige passende regeringsfunctionaris.
1: De aanwezigheid van de vakminister bij internationale evenementen ligt in de rede
1: Dat lijkt me ruim voldoende, mits dat past tussen de overige werkzaamheden.
1: Bij een groot sportevenement past een ministeriele afvArdiging
1: Als verantwoordelijk minister mag zij hier zeker naar toe.
1: als vakminister
1: als steun voor de sporters
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1: als minister van sport, hoor je gewoon bij zo`n evenement aanwezig te zijn
1: Als minister van o.a sport de juiste figuur.
1: Als hoogste sportbestuurder kan een minister haar sportende landgenoten wel aanmoedigen
1: als er iemand naar toe moet is het toch wel de vertegenwoordiger vanuit het kabinet met sport in de
portefeuille, logisch
1: Als er dan toch iemand mee moet........
1: Alleen een minister is in pas met andere landen en ruim voldoende. Mooier had geweest als het
kabinet had gekomen met een mooi statement als bv de VS
1: Alleen als minister verantwoordelijk voor sport. Dus ook geen politieke functies en bijeenkomsten
bijwonen
1: afvaardiging als ondersteuning olympische gedachte. Verdere afvaardiging niet doen ivm politieke
kwesties
1: Russen zijn een trots volk hoe meer men tegen Rusland ageert hoe meer het agressie uitlokt Hoe
betreurenswaardig dit ook is. Met goed overleg en goede argumenten bereikt men meer
: Zie toelichting mp
: Wel mooi als er protestliederen worden gezongen door Nederlanders en de minister van sport is er bij
als vertegenwoordiger.
: we moeten er rekening mee houden dat de koning een historische band heeft met deze organisatie,
en dat netwerk blijft nu behouden
: Voor mij alleen Willem Alexander met eega en ook maar alleen als ex afgevaardigde IOC. Loop niet als
een schoothondje achter Poetin aan, om alleen maar het schip van Greenpace". ook nog terug te
krijgen ?"
: Volgens mij kan met een stevige delegatie en de juiste woordvoeringen meer bereikt worden dan met
een protest in de vorm van niet- deelname. Dit geldt voor de totale delegatie, waarin elk zijn eigen
positie en mogelijkheden kan kiezen en moet benutten
: Ongeschikt
: Niet meewerken aan dergelijke politiek
: Ja, zij is de minister van Sport
: Is politicus
: Functionele positie
: Evenement past bij uitstek in haar portefeuille.
: Bij allen eigen verantwoordelijkheid
: Alleen deze figuur komt hiervoor mi in aanmerking. geen zie minister
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Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl
TOP-onderzoek
OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te zijn.

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van alle gekozen en
benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de gemeenten en de
Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen deelpopulaties bij het onderzoek
worden betrokken.

Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders van alle
onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?

Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.OverheidinNederland.nl
info@OverheidinNederland.nl
KvK-nummer 54213975
085-4860150

Social media:
http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
https://www.youtube.com/OverheidinNederland
https://twitter.com/OverheidinNL
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