
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notitie 
Ter besluitvorming 

 

 

  aan Algemene Vergadering NOC*NSF 

van Bestuur NOC*NSF 

betreft Wijziging Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines  

datum 4 november 2019 

  

  

 

 

De Algemene Vergadering van NOC*NSF wordt gevraagd in te stemmen met een wijziging 

in het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines. 

 

 

De wijziging betreft: 

• De door het organisatiecomité van de betreffende Olympische en Paralympische Spelen 

(hierna “Spelen”) voorgedragen disciplines van sporten, die als keuzesport (Additional 

events) worden toegevoegd aan het programma van de Spelen, worden automatisch 

erkend als topsport (zie art. 3, lid 1, sub b). In het huidige reglement worden deze 

disciplines nog getoetst als niet-Olympisch. Deze keuzesporten worden steeds voor één 

Spelen toegevoegd aan het programma. De erkenning staat voor 4 jaar vast, dus dat sluit 

precies op elkaar aan.   

• Tevens zijn enkele tekstuele aanpassingen en verwijzingen doorgevoerd vanwege 

wijzigingen in het Olympic Charter met ingang van 26 juni 2019. 

 

In het bijgevoegde reglement zijn de wijzigingen bijgehouden zodat zichtbaar is welke 

aanpassingen er in het reglement zijn gedaan. 

Op basis van dit Reglement zal in de periode december 2019 t/m maart 2020 de erkenningstoets 

worden uitgevoerd. Deze toets resulteert in een nieuwe lijst met erkende Topsport- en 

Internationale wedstrijdsportdisciplines. Die lijst zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de 

Algemene Vergadering in mei 2020. Deze lijst vervangt per 1 januari 2020 de huidige lijst met 

Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines.  

 

Erkenning als Topsport of Internationale wedstrijdsport leidt niet automatisch tot de toekenning 

van financiering. De erkenningstoets wordt uitgevoerd in het kader van de topsportambitie in de 

Sportagenda 2017+ en is de eerste stap in het verdelen van de topsportmiddelen voor de 

Gevraagd besluit 
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 periode 2021 en verder. Eventuele andere wijzigingen in de stappen van het verdelen van de 

topsportmiddelen worden vastgelegd in de Sportagenda 2020+, die tijdens de AV in mei 2020 

wordt vastgesteld.  

 

Bijlage: Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines  


