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Motie Eurovisie Songfestival en Beste Sportregio van Europa
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op L8 december 20i.9
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de organisatie van het Eurovisie Songfestival2O2O Nederlanders, verenigingen of
organisaties oproept om L van de 41van de deelnemende artiesten te ontvangen en deel te
laten nemen aan een activiteit, hobby, sport of traditie voor het maken van een korte
introductiefilmpje. Hiermee worden de deelnemers traditioneel geïntroduceerd;
er gekozen wordt vanuit de gedachte het beste van Nederland te laten zien aan 180 miljoen
kijkers wereldwijd: de mensen en hun gastvrijheid in al hun diversiteit.
de provincie Drenthe door het Europees Parlement onlangs is uitgeroepen tot de beste

sportregio van Europa;
de provincie Drenthe een inclusieve samenleving nastreeft en als eerste regenboogprovincie
van Nederland gastvrij en uitnodigend wil zijn;

Overv,egende dul.
o Dit een uitstekende en unieke gelegenheid biedt voor onze provincie Drenthe om zich te
tonen aan Europa en de wereld over Drenthe als beste sportregio van Europa;
¡ Daarmee recht wordt gedaan aan de vele honderden vrijwilligers die zich jaarlijks inspannen
om sportevenementen in Drenthe te organiseren;
r Het een impuls zal zijn voor de breedte sport in Drenthe;

Besluilen
om zich in te spannen samen met maatschappelijke partners en zich op te geven
voor het onthalen van tenminste L van de 4L deelnemende landen voor het vervaardigen van een
introductiefilm voor het Eurovisie Songfestival2O2O met als thema Drenthe Beste Sportregio van
Europa 2O2O en hiervoor, indien nodig, minimale middelen beschikbaar te stellen.
GS te verzoeken

En gaan over

tot de orde van de dag.
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