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100% focus op sportaccommodaties 
 
Er zijn talloze factoren waar u als professional rekening mee moet houden om een sterke 
accommodatie neer te zetten. Daarom vestigt Vakbeurs Sportaccommodaties als enige 
evenement in Nederland alle aandacht op de accommodatie zelf: van financiering en 
ontwerp tot beheer en verduurzaming. Zowel voor binnen- als buitensportaccommodaties. 
 
Op de beursvloer in Expo Houten vindt u bij 170 bedrijven en organisaties alle nieuwe 
producten, diensten, innovaties en partijen die voor uw werk van belang zijn. De hele markt 
is deze dag op één plek voor u verzameld. U ziet, hoort en ervaart terplekke wat de nieuwste 
mogelijkheden in uw vakgebied zijn.  
 
Kennissessies 
Tijdens de beurs staat er een programma met hoogwaardige kennissessies voor u klaar over 
uiteenlopende thema’s. In sessies van 30 minuten nemen specialisten u mee in actuele 
vraagstukken en oplossingen. Daardoor kunt u direct na de beurs met praktische handvatten 
aan de slag.  
 
Onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal lezingen verzorgen 
over nieuwe subsidieregelingen voor gemeenten en sportverenigingen. Ook kunt u 
aanschuiven bij gevarieerde sessies van Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, verschillende 
sportbonden en de BSNC. 
 
Green Tie Event  
Dit jaar bent u van harte welkom bij een feestelijke afsluiter van de beurs: het Green Tie 
Event. Tijdens dit exclusieve netwerkmoment vinden twee toonaangevende 
prijsuitreikingen plaats: Fieldmanager of the Year en Innovatieprijs Sportaccommodaties 
2019. Bovendien is er uitgebreide gelegenheid om de winnaars en andere vakgenoten te 
netwerken onder het genot van muziek, een hapje en een drankje.  
 
Gratis toegang 
Een bezoek aan de beurs kost u helemaal niets. U parkeert kosteloos voor de deur, hebt 
toegang tot de gehele beursvloer en alle lezingen, en kunt genieten van gratis koffie, thee en 
fris in de gangpaden. U hoeft zich alleen maar online te registreren. Ga nu naar 
www.vakbeurssportaccommodaties voor uw toegangskaart.  
 


