
Statusvoordrachtformulier

Naam Evenement M/V Ploeg/Team Discipline Reden status Status Ingangsdatum Einddatum Straat en huisnr. Postcode Woonplaats Telnr. Geboortedatum

Alleen in te vullen door NOC*NSF.

Opmerkingen: 

Dit formulier kan worden gebruikt voor: 

* nieuwe A- of selectiestatussen;

* wisselingen van A-status naar selectiestatus of andersom (in beide gevallen de nieuwe status aangeven);

* wisselingen in een Ploeg/Team: Gegevens van de nieuwe persoon invullen en aangeven wie deze vervangt. Van degene die wordt vervangen, wordt een aparte regel gemaakt.

Statusaanvragen worden niet eerder verwerkt nadat de betreffende sporter de E-learning module met goed gevolg heeft afgelegd. Pas daarna kan de sporter zich aanmelden voor Voorzieningen vanuit 

NOC*NSF.

Als de bond intern eigen regels aanhoudt om sporters tijdig te informeren over het  stopzetten (i.g.v. wisselingen of i.g.v. niet meer behoren tot de selectie of ..) van de status, dan moet men hier rekening mee 

houden met het moment waarop de aanvraag wordt gedaan. NOC*NSF zal de status altijd laten aflopen op het eind van de maand waarin een dergelijke aanvraag binnenkomt.

Hier moet een evenement 

staan zoals genoemd op 

het formulier prestatienorm 

2017-2020

Geef i.g.v. gezamenlijk behaald 

resultaat aan tot welke 

ploeg/team de sporter behoord 

(genoemd op formulier 

prestatienorm 2017-2020

Geef aan welk medaille 

event dit betreft (alleen 

voor A-status, bij wisseling 

in team/ploeg niet nodig)

Drie mogelijkheden (via een  keuze lijst):

1: Voldaan aan prestatienorm.

2-Vervangt iemand anders in team/ploeg. 

3-Wordt vervangen

Voor degene die wordt vervangen, wordt de 

einddatum van de status de laatste dag van 

de maand waarin de voordracht is 

binnengekomen.

Drie mogelijkheden (via een keuze lijst):

1: Geen Status.

2: Selectie-Status.

3: A-status.

Het maximum aantal A- of Selectiestatussen 

wordt getoetst op het formulier prestatienorm 

2017-2020).

Bij Geen status moet bond de sporter hebben 

geïnformeerd dat deze uit de status gaat.

Wordt ingevuld door NOC*NSF en hier zijn vier mogelijkheden: 

1-Bij een wisseling van een A-status in een team/ploeg is dit de 

dag van binnenkomst van de voordracht (en degene die wordt 

vervangen krijgt als einddatum de laatste dag van de maand 

waarop de voordracht is binnegekomen). 

2-Bij een geleverde A-status prestatie is dit de dag waarop de 

prestatie is behaald. 

3-Bij Selectiestatus is dit de dag van binnenkomst van de 

voordracht. 

4-Bij een wisseling van een selectie-status in een team/ploeg is dit 

de dag van binnenkomst van de voordracht (en degene die wordt 

vervangen krijgt als einddatum de laatste dag van de maand 

waarop de voordracht is binnengekomen).  

Deze wordt ingevuld door NOC*NSF en is de 

laatste dag van het kwartaal waarin de 

ingangsdatum valt, verlengd met 1 kalenderjaar.

Bij wisseling in team/ploeg wordt de einddatum 

hetzelfde als de anderen van dit team/ploeg.

Bij geen status (iemand dus tussentijds uit 

status), wordt de einddatum de laatste dag van de 

maand waarin de de voordracht is 

binnengekomen.


