Corona Update 24 april 2020

Beste Annemiek,
Deze week maakte de rijksoverheid bekend dat topsporters, onder
voorwaarden en binnen de richtlijnen van het RIVM, de training binnenkort
kunnen hervatten. Jouw sportbond maakt hier op dit moment de plannen voor,
samen met het CTO, NTC of andere trainingslocatie. Wat kan er, per wanneer,
hoe dan, wie kunnen trainen en waar … Weet dat hard aan deze plannen
gewerkt wordt en dat je zo snel mogelijk wordt geïnformeerd.
Het is fijn dat topsport weer meer ruimte krijgt. Veel andere beroepsgroepen
zijn nog beperkt door de maatregelen en ondernemers hebben moeite het
hoofd boven water te houden. En dus krijgen we een hele verantwoordelijkheid,
maar ook een prachtige kans! TeamNL kan de rest van Nederland laten zien
hoe je op een verantwoorde manier samen kunt excelleren met 1,5 meter
afstand van elkaar. Want we weten heel goed dat het coronavirus er nog
steeds is en het bestrijden van het virus de allerhoogste prioriteit blijft. Het is
belangrijk dat we dit beseffen!
Afgelopen weken heeft TeamNL veel trainingsmaterialen uitgeleend. Misschien
ook aan jou. Dat materiaal is weer nodig als de trainingen centraler plaats gaan
vinden. Misschien heb je dan ook thuis nog materiaal nodig. We hebben jouw
hulp nodig om ook het terugbrengen van de spullen weer in goede afstemming
te regelen.
De wedstrijdkalender is leeg. Daarover en over wat er nog meer op je af komt,
wil de NOC*NSF Atletencommissie graag met je sparren. In deze Corona
Update een uitnodiging om op 30 april mee te praten. Verder vertellen we meer
over financieel maatwerk, over MBO-studies, de A-status, de Rabo Helpdesk
en de overeenkomst Tokyo2020.
Heb je vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan via je
begeleidingsstaf, sportbond, CTO of NTC of via TeamNL Athlete Services.

Met vriendelijke groet,
Maurits Hendriks
Technisch directeur TeamNL

Live met de AtletenCommissie
Doelen verschuiven en trainingssituaties veranderen met de dag. Dat levert
een heleboel vragen op. Start je bond de trainingen weer op, en hoe voel je je
daarbij? Levert het verplaatsen van de Spelen problemen op voor je studie?
Hoe blijf je gemotiveerd als er zoveel onrust is?
De NOC*NSF AtletenCommissie vindt het belangrijk te weten wat er bij jou leeft
en hoe we je nog beter kunnen ondersteunen. Daarom organiseren we op
donderdag 30 april om 19:30u de eerste van een serie digitale TeamNLbijeenkomsten via Microsoft Teams. Experts staan stand by en geven zo nodig
antwoord op je vragen en voorzien je van advies. Bijvoorbeeld op het gebied
van psychosociale ondersteuning, anti-doping, Athlete Services, financiën,
onderwijs en belangenbehartiging van sporters. Geen concrete vraag? Je kunt
natuurlijk ook gewoon meeluisteren en ervaringen uitwisselen!
Meld je hier aan voor de bijeenkomst of stel er je vragen.

Financieel maatwerk vraagt geduld
Veel topsporters komen niet in aanmerking voor de financiële regeling van de
overheid voor zzp’ers die hun inkomsten kwijt zijn door de coronacrisis. De
overheid werkt hard aan oplossingen voor mensen die nu tussen wal en schip
vallen, waaronder topsporters. Dit zijn maatwerkoplossingen. Die kosten tijd en
vragen daarmee geduld. Er is geen concrete toezegging dat er voor topsporters
een oplossing komt, maar de uitspraken vanuit het ministerie van SZW zijn
hoopgevend. Zodra er nieuws is, laten we je dit weten. Lees hier meer, en
neem bij vragen contact op met TeamNL Athlete Services.

Volg jij een MBO-opleiding?

Aanmelden
Ben jij van plan om volgend schooljaar te starten met een MBO-opleiding?
Vanwege het coronavirus is de deadline voor aanmelding verschoven van 1
april naar 1 mei. Je bent dus nog niet te laat! Lees hier de antwoorden op
veelgestelde vragen over het coronavirus en mbo.
MBO-themaleider Topsport
Sinds kort is Arnold van Calker bij de MBO-raad gestart als themaleider
topsport. Arnold was zelf ook topsporter; atleet en Olympisch bobsleeër. Uit
eigen ervaring weet hij hoe belangrijk het is om naast je leven als topsporter te
zorgen dat je je voorbereidt op een maatschappelijke carrière. Heb jij vragen
over een MBO opleiding? Of kom je knelpunten tegen in de combinatie van
jouw sport en je studie? In de meeste gevallen ga je daarmee naar de
topsportcoördinator op je eigen ROC of bij je CTO of bond. Kom je er niet uit,
neem dan contact op met Arnold of met TeamNL Athlete Services.

Verlenging A-status
Eerder lieten we je weten dat de bond jouw A-status kon laten verlengen tot (in
ieder geval) 30 september 2020, als meetmomenten door coronamaatregelen
zijn gecanceld. Zodra er meer duidelijkheid is over de internationale
wedstrijdkalender worden nieuwe meetmomenten bepaald.
Als er geen nieuw meetmoment is voordat je status afloopt, wordt uiterlijk in juli
met de bond besproken of je status opnieuw verlengd wordt, en voor welke
termijn. Dat is afhankelijk van de nieuwe planning van de wedstrijdkalender.

Rabo Topsportdesk
Net zoals voor zoveel mensen, is je situatie door
de coronacrisis mogelijk veranderd. De Rabo
Topsportdesk staat je ook nu graag bij. Neem
contact op met Lars Peels of Peter van de Ven
via mail of telefoon 040 293 60 00. Lees hier het
hele bericht van de Rabobank.

Tokyo2020
Overeenkomst Tokyo2020
Door het verplaatsen van de Spelen naar 2021 moeten we de overeenkomsten
Tokyo voor sporters, begeleiders en sportbonden aanpassen. De al
ondertekende exemplaren zijn niet langer geldig. Als je al getekend had, krijg je
er binnen twee weken persoonlijk bericht over. In het voorjaar van 2021 wordt
de herziene overeenkomst via Mijn Gegevens opnieuw aangeboden aan alle
(potentiele) Tokyo-gangers. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan
contact op met TeamNL Athlete Services.

Ster geeft NOC*NSF de kans om namens alle sportbonden en sportverenigingen
heel veel mensen te bereiken met onze boodschap. In deze tv commercial steken we
alle sporters en sportclubs van Nederland een ‘hart onder de riem’ en roepen we op
tot solidariteit. De tijd tot het moment dat de sport weer voor iedereen haar deuren
opent, moeten we samen zien te overbruggen. Dus, zo vragen we het Nederlands
publiek, steun je club. Juist nu!
Vanaf morgen wordt de TV-commercial aangejaagd vanuit de social kanalen van
NOC*NSF. Delen is lief!
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