Zeeuws Talentenfonds

1.

Talentenfonds

Het Olympisch Netwerk Zeeland kan Zeeuwse topsporters en talenten via het Zeeuws
Talentenfonds subsidie aanbieden voor meerkosten die ze moeten maken voor het beoefenen van
hun sport op topniveau of hoog wedstrijdniveau.
De meerkosten waar in deze zin aan gedacht moet worden zijn incidentele extra kosten, zoals
bijvoorbeeld de kosten van een trainingsstage, een belangrijk sporttoernooi en medische
begeleiding die niet wordt vergoed binnen het eigen ziektekostenpakket.
Als een sporter aanspraak wil maken op het Zeeuws Talentenfonds dient hij/zij een topsport- of
talentstatus te hebben. Deze status wordt door de sportbond vastgesteld en zijn verdeeld in de
volgende categorieën:
•

A-status:

Top 8 bij wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.

•

B-status:

Top 16 bij wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.

•

HP-status:

In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van sporters met een
uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8
en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan
NOC*NSF een sporter de status van High Potential (HP) verlenen.

•

Internationaal talent:

Talent dat op internationaal niveau goed presteert (per sportbond
verschillen de criteria hiervoor)

•

Nationaal talent:

Talent dat op nationaal niveau goed presteert (per sportbond
verschillen de criteria hiervoor)

•

Belofte:

Talent dat de potentie heeft om de top te bereiken (per sportbond
verschillen de criteria hiervoor)

Olympisch Netwerk Zeeland werkt tevens met onderstaande indeling van statussen. Zoals
hierboven omschreven wordt nadat de sporter/sportploeg zich heeft aangemeld bij Olympisch
Netwerk Zeeland ook de Regio 1 en 2 status in overleg met de bond vastgesteld. De criteria voor
de R1 en R2 status zijn richtlijnen, zodat de sporter of de coach van een sportploeg een inschatting
kan maken of hij/zij mogelijk aanspraak maakt op het Zeeuws Talentenfonds. De definitieve
vaststelling vindt plaats in overleg met betreffende sportbond.
•

R1:

Jeugd (Inter)Nationaal. Lid van een Jong-Oranje selectie (of een
vergelijkbare selectie) en uitkomend voor een Nederlands
juniorenteam in internationaal verband.

•

R2:

Jeugd Regionaal. Lid van een team dat in de hoogste landelijke
divisie/klasse of als individu uitkomend in de hoogste divisie/klasse.

• R2 sportploegen

Jeugd Regionaal. Zeeuws team dat uitkomend is in de hoogste
landelijke divisie/klasse.

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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2.

Te declareren kosten

Het Zeeuws talentenfonds heeft het doel om Zeeuwse sporters financieel tegemoet te komen in
hun ontwikkeling tot topsporter1. De kosten die vergoed worden voor een (top)sporter/ sportploeg
zijn kosten die gemaakt moeten worden als incidentele extra uitgaven.
Het gaat dus niet om de basislasten van een sporter, zoals bijvoorbeeld kosten voor kleding,
materiaal, reis- , wedstrijd- en verenigingskosten die iedere sporter/sportploeg in de betreffende
sport maakt. Bovendien dient de sporter/ coach van betreffende sportploeg aannemelijk te maken
dat de sportcarrière gebaat is met de activiteit(en).
Een bijdrage uit het Zeeuws Talentenfonds is maximaal 75% van de totale kostenpost (zie
onderstaande tabel), waarbij de betalingen achteraf worden gedaan, na het overleggen van
originele betalingsbewijzen.

3.

Aanvraag bijdrage talentenfonds

3.1

Wie kan een aanvraag voor het Zeeuws talentenfonds indienen?

Wanneer een sporter aantoonbaar gebonden is aan de provincie Zeeland en vanwege zijn/haar
sportprestaties door het Olympisch Netwerk Zeeland of door een nationale sportbond als zodanig is
aangemerkt, kan hij/zij een aanvraag voor het talentenfonds indienen. De aanvragen worden aan
het einde van elk kwartaal in behandeling genomen.
Dit betekent dat de sporter aantoonbaar:
•

aan minstens 2 van de 3 volgende eisen voldoet:
1. woonachtig in Zeeland
2. actief verbonden aan een sportvereniging in Zeeland
3. werken of een studie of opleiding volgen in Zeeland

•

actief is in een door NOC*NSF erkend topsportonderdeel van de categorieën 1 en 2 (bijlage 1)

•

een topsport- of talentenstatus heeft bij het Olympisch Netwerk Zeeland

Voor sportploegen geldt de eis dat de vereniging waarvoor de sportploeg uitkomend is in de
provincie Zeeland is gevestigd. De sporters van een sportploeg met status komen niet meer
individueel in aanmerking voor een R1 of R2 status. Wel kunnen zij individueel gebruik maken van
de voorzieningen van het Olympisch Netwerk Zeeland, uitgezonderd het Zeeuws Talentenfonds.

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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3.2

Hoe kan een sporter/ sportploeg een aanvraag indienen?

Afhankelijk van de topsport- of talentenstatus kan een sporter of sportploeg een maximaal bedrag
per jaar declareren. In onderstaande tabel is weergegeven hoe dit verdeeld is over de verschillende
statussen.
Status
Internationaal talent
Nationaal talent
Belofte
Regio 1 talent
Regio 2 talent
Regio 2 sportploeg

Bedrag maximaal per jaar te
declareren
€ 500,€ 500,€ 500,€350,€350,€700,- teams t/m 4 spelers
€1000,- teams 5 of meer spelers

Welke kosten precies gedeclareerd mogen worden staat in het kosten-declaratiereglement (zie
bijlage 2).
Dit recht bestaat zolang de sporter/sportploeg voldoet aan de regels en voorwaarden bij het
indienen van de declaraties. Indien de sporter (uiterlijk) per kalenderkwartaal, binnen een maand
na afloop van het kwartaal, zijn/haar declaraties indient, blijft dit recht bestaan.
Een sporter/sportploeg kan een aanvraag voor het Zeeuws Talentenfonds indienen door middel van
het invullen van een declaratieformulier (zie bijlage 3). Van sporters die jonger zijn dan 16 jaar,
dienen de ouders/verzorgers het formulier te ondertekenen. Bij sportploegen is de coach
verantwoordelijk voor het invullen van het declaratieformulier.
Bij de declaratie moeten originele bonnetjes/rekeningen toegevoegd worden. Rekeningen moeten
op naam van de betrokken sporter zijn gesteld of de sporter moet op andere wijze aantonen dat
hij/zij de rekening heeft betaald. Indien de bonnen uit het buitenland afkomstig zijn, dient het land
vermeld te worden, dient een vertaling/omschrijving van de aard van de bon gegeven te worden en
de valuta waarin de bon is opgesteld.
Daarnaast moet een extra onderbouwing toegevoegd worden over de reden waarom de betrokken
kosten, kosten zijn die ten behoeve van de sportuitoefening zijn gemaakt.
Wanneer het declaratieformulier bij het Olympisch Netwerk Zeeland binnen is gekomen zal een
speciaal daarvoor opgerichte commissie, de Adviesgroep Talentenfonds, deze beoordelen en
beslissen of de declaratie in orde is. Indien de declaratie akkoord is bevonden, wordt het bedrag
overgemaakt op de rekening van de sporter of coach van de sportploeg.
Is de declaratie niet akkoord, dan krijgt de sporter of coach van de sportploeg hierover bericht. De
declaratie wordt pas uitbetaald als de gehele declaratie in orde is bevonden, of voor het bedrag dat
wel conform de regels in orde is bevonden. De sporter of coach van de sportploeg krijgt maximaal
twee weken om de declaratie in orde te maken nadat hij/zij hierom is verzocht!

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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Let op!
Indien de sporter/ coach van de sportploeg niet aan de regels en procedures voldoet heeft dat
gevolgen:

•

Indien de sporter/coach van de sportploeg niet uiterlijk per kwartaal, binnen een
maand na afloop van enig kwartaal, de declaratie heeft ingediend vervalt het recht op
vergoeding en bouwt de sporter of sportploeg pas weer trekkingsrecht op over de komende
maanden.

•

Indien bonnen niet op bovenstaande wijze worden aangeleverd, wordt de declaratie
niet in behandeling genomen.

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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Bijlage 1
Categorie 1 en Categorie 2 Topsportonderdelen
-vastgesteld in de AV d.d. 18 november 2003, in werking getreden per 1 januari 2004-bijgewerkt nav bestuursbesluit d.d. 11 november 2004-bijgewerkt nav bestuursbesluit d.d. 15 september 2005-

Kon. Ned. Atletiek Unie

KNAC Nationale Autosport Federatie
Ned. Badminton Bond
Kon. Ned. Baseball en Softball Bond

Ned. Basketball Bond

Categorie 1
1. Werpnummers D
2. Werpnummers H
3. Springnummers D
4. Springnummers H
5. Baannummers D
6. Baannummers H
7. Wegnummers D
8. Wegnummers H
Rally
1. Dames
2. Heren
Baseball H
Softball D
Softball H
1. Dames

Categorie 2

1. Kart/Autoren

2.
Kon. Ned. Biljart Bond

Bob en Sleebond Nederland
Ned. Boks Bond

Ned. Bowling Federatie
Ned. Bridge Bond
Kon. Ned. Cricket Bond
Ned. Curling Bond
Kon. Ned. Dambond
Ned. Algemene Danssport Bond
Ned. Frisbee Bond
Ned. Go Bond
Ned. Golf Federatie

Heren
3. Rolstoelbasketbal D
4. Rolstoelbasketbal H
Pool
Snooker
Driebanden (art. 4)
1. Bobslee
2. Skeleton
3. Rodelen
1. Dames
2. Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Heren
Dames
Heren
1. Heren (art. 4)
Standaard
Latin

Ned. Indoor & Outdoor Bowls Bond
Ned. Jeu de Boules Bond
Judo Bond Nederland

2.
1.

Ned. Handbal Verbond
Ned. Handboog Bond
Kon. Ned. Hippische Sport Bond

Kon. Ned. Hockey Bond

1

Rock & Roll

1. Ultimate frisbee
1. Go Heren1
1. Dames
2. Heren
Ritmische gymnastiek
Trampoline
Turnen D
Turnen H
Sports Aerobics (D)
Dames
Heren
Doelschieten D
Doelschieten H
Aangepast doelschieten
Dressuur
Springen
Eventing
1. Dames
2. Heren
1.

Kon. Ned. Gymnastiek Unie

1.

Petanque (D)
Judo Dames

1.

Acro

1.

Veldschieten

1.
2.
3.
1.
2.
1.

Mennen
Endurance
Voltige
Zaalhockey D
Zaalhockey H
In- en outdoor Bowls

1.

Jiu Jitsu Fighting

Tussentijds erkend op basis van bestuursbesluit d.d. 11 november 2004.
Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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Ned. Kano Bond

Karate Do Bond Nederland
Ned. Klim- en Bergsport Vereniging
Kon. Ned. Korfbal Verbond
Kon. Ned. Krachtsport en
Fitnessfederatie

2.

Judo Heren

1.
2.

Wildwaterslalom
Vlakwater

1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.

Kata
Kumite
Sportklimmen D
Sportklimmen H
Korfbal (art. 4)
Gewichtheffen
Vrije stijl worstelen
Grieks/Romeins worstelen
Sumo

5.
6.

Powerliften/bankdrukken D2

Federatieve Ned. Midgetgolf Bond
Kon. Ned. Motorrijders Vereniging

1.
2.
3.
4.

Motocross
Wegrace
Enduro
IJsrace

Ned. Onderwatersport Bond
Fed. Oosterse gevechtsporten
Ned. Racquetball Associatie

1.
1.

Vinzwemmen (D)
Wushu

Reddingsbrigades Nederland
Kon. Ned. Roei Bond

1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Ned. Rugby Bond
Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond

Kon. Ned. Schaak Bond
Kon. Ned. Alg. Schermbond
Kon. Ned. Schutters Associatie

Ned. Ski Vereniging

2

Kanopolo D
Kanopolo H
Marathon
Freestyle

1.
2.

Powerliften/bankdrukken H
Touwtrekken Outdoor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
2.
3.

Zeilvliegen
Schermvliegen
Modelvliegsport lijn
Modelvliegsport overige
Ballonsport
Zweefvliegen type I
Zweefvliegen type II
Parachutespringen vrije val
Parachutespringen overige
Dames
Heren
Grasbaan
Speedway
Trial

1.
2.

Dames
Heren

1.

Bandy

1.

Rugby D

1.

Groot kaliber geweer

1.

Rolski

Bodybuilding/Fitness

Kon. Ned. Vereniging voor
Luchtvaart

Ned. Rolschaats-, Bandy- en Skeeler
Federatie

1.
2.
3.
4.

Redden (D)
Boord D
Boord H
Scull D
Scull H
Kunstrijden (D)
Rolhockey H
Skeeleren (D)
Rugby H
Sevens H
Kunstrijden D
Kunstrijden H
IJsdansen
Shorttrack D
Shorttrack H
Lange Baan D
Lange Baan H
Dames
Heren
Degen
Floret
Sabel
Pistool
Luchtgeweer
Kleiduiven
Klein Kaliber
Snowboard alpine
Snowboard half pipe
Snowboardcross

Bestuursbesluit d.d. 11 november 2004: erkend als Categorie 1 Topsportonderdeel voor de duur van één jaar, met ingang

van 1 januari 2005. Wanneer in 2005 niet tenminste 24 landen deelnemen aan het WK wordt de erkenning niet verlengd.
Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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4.
5.
6.
7.

Squash Bond Nederland
Taekwondo Bond Nederland
Ned. Tafeltennis Bond
Kon. Ned. Lawn Tennis Bond

Ned. Triathlon Bond
Sportbond Moderne Vijfkamp
Kon. Ned. Voetbal Bond
Ned. Volleybal Bond

Ned. Waterski Bond

Kon. Ned. Watersport Verbond

Schansspringen
Alpine techniek
Alpine snelheid
Freestyle acro
Freestyle moguls
Freestyle aerials
8. Biatlon
9. Langlaufen
10. Aangepast skiën
1. Dames
2. Heren
1. Sparring D
2. Sparring H
1. Dames
2. Heren
1. Dames
2. Heren
3. Rolstoeltennis
1. Olympische afstand
2. Wintertriathlon
1. Dames
2. Heren
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Dames
Heren
Zaalvoetbal Heren
Dames
Heren
Beach D
Beach H
Klassiek
Handiski

1.
2.
3.

Planken
1-mans zwaardboot Heren
Kielboot Fleet and
matchracing open
High performance
zwaardboot open
2-mans zwaardboot
Catamaran
1-mans zwaardboot Dames
1-mans zwaardboot open
Kielboot Heren
Baansport
MTB
Wegsport D
Wegsport H
Fietscross
Cyclocross (art. 4)
Dames
Heren
Dames
Heren
Waterpolo D
Waterpolo H
Schoon D
Schoon H
Synchroon

4.

Kon. Ned. Wielren Unie

Ned. IJshockey Bond
Kon. Ned. Zwem Bond

TOTAAL

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
157

1.

Stijl

1.
2.

Duathlon
Lange afstand

1.
2.
3.
4.
1.

Wakeboard
Blootvoet
Kabelski
Skirace
Funboard

1.

Inline

48

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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Bijlage 2

Kosten-declaratiereglement

Sportpecifieke kosten en belastbaarheid
Uitsluitend de in deze bijlage beschreven kostensoorten komen voor vergoeding in
aanmerking!

1.

Openbaar vervoer (onbelaste vergoeding)

Onder deze post wordt verstaan de kosten die gemaakt worden voor reizen naar bijvoorbeeld een
extra training of wedstrijd met het openbaar vervoer (in de trein wordt alleen de 2e klasse
vergoed).
Deze kosten mogen onbelast vergoed worden nadat de sporter de vervoerbewijzen heeft
gedeclareerd zodra ze niet meer geldig zijn.
NS Privilegekaart
Indien de sporter een NS-privilege kaart heeft kan hij/zij géén NS-kaartjes bij het Zeeuws
Talentenfonds declareren.

2.

Buitenlandse trainingsstages (onbelaste vergoeding)

Kosten voor buitenlandse trainingsstages die niet door de sportbond worden betaald, worden alleen
vergoed als deze activiteiten deel uit maken van het persoonlijke trainings- en wedstrijdprogramma
van de sporter zoals dat met de (bonds)coach is vastgesteld. In dat geval kunnen de kosten voor
hotelverblijf gedeclareerd worden.
3.

Sportkleding (onbelaste vergoeding)

Alle extra kleding, anders dan representatieve kleding, uiterlijke verzorging en reguliere
sportkleding, die gekocht wordt ten behoeve van de uitoefening van de sport, valt hieronder.
Gedacht kan worden aan specifiek voor toernooien vereiste kleding, schoeisel, die afwijkt van de
reguliere kleding en schoeisel.
De kosten van een reistas/reiskoffer kunnen, gezien het privé karakter, niet onbelast worden
vergoed.
Geef duidelijk aan waarvoor de sportkleding wordt gebruikt en waarom je deze extra hebt moeten
aanschaffen.

4.

Sportpraktijk gerelateerde kosten (onbelaste vergoeding)

Hieronder wordt verstaan de aanschaf van bijv. extra benodigd sportspecifiek materiaal, extra
contributie voor een sportvereniging, sportschool etc.
Ook opleidingskosten en cursussen zoals bijv. mentale training/coachingsgesprekken kunnen
onbelast worden gedeclareerd onder deze kostensoort.
Geef ook hierbij duidelijk aan waarom deze kosten zijn gemaakt.
Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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5.

(Para)medische kosten en voedingssupplementen (belaste vergoeding)

Het betreft kosten die jouw zorgverzekeraar niet vergoedt. Deze kosten moeten onderbouwd
worden aan de hand van een doktersverklaring, met voorschriften van een specialist, of verklaard
uit het wedstrijdschema. (Para)medische kosten kunnen door bijvoorbeeld artsen, orthomanuele
geneeskundigen, fysiotherapeuten, sportpsychologen, sportdiëtisten, masseurs etc. in rekening
worden gebracht.
Voedingssupplementen worden alleen vergoed indien het product vermeld staat in de database van
het NZVT (Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport). Zie hiervoor de site
www.necedo.nl/nzvt. Daar vind je de lijst van supplementen die getest zijn op dopinggeduide
stoffen.
Let op
Indien achteraf blijkt dat de kosten ten onrechte zijn gedeclareerd, worden de vergoedingen
teruggevorderd.

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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Bijlage 3
Declaratieformulier Zeeuws Talentenfonds voor (top)sporters/talenten/
sportploegen
Naam:

M / V1

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Sofi-nummer:
Rekeningnummer:
Tak van sport:
Topsportstatus:

Internationaal talent / Nationaal talent / Belofte
R1 / R2 / R2 voor sportploegen

Naam vereniging:
Naam trainer/coach:
Tel.nr trainer/coach:
E-mail trainer/coach:
Naam opleiding/studie:
Plaats opleiding/studie:
Gemaakte kosten:
•

Voeg altijd de originele bonnetjes toe.

•

Noteer de datum, waarop je de kosten hebt moeten maken.

•

Geef bij de omschrijving een onderbouwing waarvoor je deze kosten extra hebt moeten maken,
eventueel met een toelichting van je trainer/coach, vereniging of sportbond.

•

Vul het bedrag in.

Datum

Omschrijving

Bedrag

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
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Totaal:

€

Onderbouwing voor de
gemaakte kosten:

Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bovenstaande kosten niet tevens bij
anderen te hebben gedeclareerd of te gaan declareren.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een ouder/voogd deze aanvraag te ondertekenen.

Eén of twee keer per jaar zal een evaluatie gehouden worden, die wijzigingen in bijgevoegde informatie tot gevolg kan hebben. U zal
hiervan op de hoogte gebracht worden.
1

