VOORZIENING VOOR TALENTVOLLE
SPORTERS TOT EN MET 21 JAAR
DIE OPGROEIEN IN ARMOEDE
Wat is het?

Deze voorziening is een financiële bijdrage voor de kosten van jouw
topsportcarrière, zoals contributie (o.a. CTO huur), materiaal en
reiskosten. Voor een sporter met een belofte-, NT- of IT-status van
NOC*NSF die deel uitmaakt van Talent TeamNL is een bedrag van
maximaal € 4.000 per tijdvak beschikbaar, voor een sporter met een
belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF die geen deel uitmaakt van
Talent TeamNL is dit maximaal € 2.000 per tijdvak.
De voorziening wordt mogelijk gemaakt met steun van het ministerie
van VWS, ministerie van OCW, Jeugdfonds Sport en Cultuur,
Yvonne van Gennip Talent Fonds en NOC*NSF.

Voor wie?

Talentvolle sporters tot en met 21 jaar met een belofte-, NT- of
IT-status van NOC*NSF die al dan niet deel uitmaken van Talent
TeamNL en die opgroeien in een gezin in armoede. Als je je afvraagt
of je in aanmerking komt voor deze voorziening, neem dan contact op
met jouw sportbond voor de voorwaarden.

Per tijdvak kan de bond voor jou één aanvraag voor deze voorziening
indienen. De aanvraagperiode start op de begindatum van het tijdvak
en sluit twee weken na de einddatum van het tijdvak.
Samen met de topsportcoördinator of technisch directeur van jouw
sportbond vul je de aanvraag in en voeg je de benodigde bijlagen toe.
De sportbond dient de complete aanvraag via Sharepoint in:
• bij NOC*NSF (voor sporters met een belofte-, NT- of IT-status die
deel uitmaken van Talent TeamNL);
• bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds (voor sporters met een
belofte-, NT- of IT-status).
De aanvraag wordt voorgelegd aan een beoordelings- en
toetsingscommissie voor een bindend advies. Jouw sportbond
informeert je vervolgens over de toe-of afwijzing van jouw aanvraag.
Uitbetaling van de bijdrage verloopt via jouw sportbond.

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor deze voorziening verloopt altijd via jouw
sportbond. Er zijn vier tijdvakken waarvoor een aanvraag kan
worden ingediend:
• 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021
• 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022
• 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023
• 1 september 2023 t/m 31 augustus 2024

1

Zo regel je
de aanvraag:
2

Zoek contact
met de topsportcoördinator of
Technisch Directeur
van jouw
sportbond

Check
samen of
jij aan de
voorwaarden
voldoet

4
Controleer je aanvraag en
laat de topsportcoördinator
of technisch directeur ‘m
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Vul samen
het aanvraagformulier in

