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Proces verdelen middelen topsport 2021-2024 
Bijgestelde versie 13 mei 2020 

 

A. Reviewgesprekken 2019      sept 2019 t/m jan 2020  

Elk programma ontvangt op basis van het prestatieperspectief richting 2024 en 2028 tijdens het 

gesprek een boodschap over de verwachte financiering van het programma vanaf 2021. Van elk 

reviewgesprek wordt een verslag gemaakt, inclusief de boodschap over toekomstige financiering. 

Na het reviewgesprek kan de bond aan de slag met het voorbereiden van het investeringsgesprek. 

 

B. Investeringsgesprekken bonden     jan t/m apr 2020 

Doel van het investeringsgesprek is het bespreken van de ambities, benodigde acties en 

investeringen richting 2024 en 2028. Ter voorbereiding op het gesprek wordt aan bonden 

gevraagd de meerjarenbegroting in te vullen voor 2021 - 2024 en een korte presentatie te geven 

over de ambities richting 2024 en 2028 en de next steps van het programma. Daarnaast wordt 

gevraagd opvolging te geven aan de punten die zijn benoemd in het reviewgesprek. De 

prestatiemanager is beschikbaar voor advies over de voorbereiding op het investeringsgesprek.  

 

C. Review expertgebieden TeamNL     jan t/m mei 2020 

Ter voorbereiding op de nieuwe cyclus en als onderdeel van het proces om de topsportmiddelen 

te verdelen, gaan we alle expertgebieden van TeamNL reviewen (net als de programma’s en 

topsportcentra). Doel daarvan is om de gewenste inrichting, organisatie en financiering van de 

expertgebieden voor de periode vanaf 2021 te bepalen. 

 

D. Financiële voortgangsgesprekken i.v.m. Corona    juni 2020 

Met alle topsportbonden die in 2020 topsportfinanciering ontvangen plannen we een financieel 

voortgangsoverleg om de consequenties van corona op de lopende begroting 2020 in kaart te 

brengen en, daar waar mogelijk, op de ingediende begroting voor de nieuwe cyclus 2021-2024.  

 

E. Vaststellen Richtlijnen 2021     AV 22 juni 2020  

Tijdens de AV op 22 juni 2020 worden de volgende documenten vastgesteld, die de formele basis 

vormen van de besluitvorming over het verdelen van de topsportmiddelen 2021-2024. Het gaat 

om: het Bestedingsplan en Richtlijnen 2021 en de lijst met Erkende topsport- en internationale 

wedstrijdsportdisciplines 2021-2024.  

 

F. Investeringsgesprekken CTO’s      begin juli 2020 

Op basis van de meerjarenbegrotingen van de programma’s en de CTO’s zal ook met alle CTO’s 

een investeringsgesprek gevoerd worden.  

 

G. Ontvangst voorlopige toekenningen    uiterlijk 15 juli 2020 

Na toetsing door het Expertpanel Top 10 en vaststelling door de Directie van NOC*NSF 

ontvangen de bonden een voorlopige toekenning. De voorlopige toekenning is gebaseerd op de 

reviewboodschap, de investeringsaanvraag en het -gesprek en het totaal beschikbare budget. De 

voorlopige toekenning bestaat waar mogelijk uit een minimaal toe te kennen bedrag. De 
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programma’s waar nog twijfels bestaan over het prestatieperspectief en/of de ingediende 

aanvraag, ontvangen nog geen minimum toekenning.  

 

H. Indienen formele investeringsaanvragen portal VMS   15 juli - 1 okt 2020 

Het uploaden van de formele investeringsaanvraag via de portal VMS kan tussen 15 juli en 1 

oktober. Eerder indienen dan 15 juli is niet mogelijk, omdat de formele documenten (o.a. 

Richtlijnen) pas 22 juni worden vastgesteld tijdens de AV. Een aanvraag bestaat uit: 

1. meerjarenbegroting 2021-2024 (conform verplicht format),  

2. een (voorlopige) lijst met namen en rugnummers per programma en  

3. Aanvullende informatie waar tijdens het review en/of investeringsgesprek naar is gevraagd.  

NB. Het is niet meer standaard verplicht om een all-in investeringsplan in te dienen voor alle 

programma’s. Alleen daar waar nodig (nieuwe programma’s) en meer op maat.  

 

I. Ontvangst definitieve toekenningen     30 oktober 2020 

Na toetsing door het Expertpanel Top 10 en vaststelling door de Directie van NOC*NSF 

ontvangen alle topsportbonden en CTO’s die een aanvraag hebben ingediend een definitief 

besluit. In de portal VMS zijn de toe te kennen bedragen per programma zichtbaar. In de portal 

staat tevens het toekenningsformulier, bestaande uit de beoordeling van de aanvraag, de status, 

het bedrag, een toelichting op het bedrag, investeringsvoorwaarden en prestatieafspraken. Op dit 

besluit staat beroep open bij de Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (BCB). 

J. Indienen definitieve werkbegrotingen 2021    1 februari 2021 

De bonden en CTO’s dienen een werkbegroting in voor het jaar 2021 op basis van het definitief 

toegekende bedrag en minimaal de eigen bijdrage zoals deze in de meerjarenbegroting is 

vermeld. Deze werkbegroting vormt de basis voor de financiële voortgangsrapportage gedurende 

het jaar en de verantwoording na afloop van het jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie is alleen van toepassing voor de topsport- en opleidingsprogramma’s van zomersporten die de afgelopen 4 

jaar topsportfinanciering hebben ontvangen. Bovenstaande processtappen zijn niet van toepassing op de winterprogramma’s, 

omdat die na de Spelen in 2018 een toekenning hebben ontvangen met een intentie voor 2018-2022. Bovenstaande stappen 

zijn ook niet van toepassing op zomersporten die de afgelopen jaren geen topsportfinanciering hebben ontvangen. Bonden die 

in aanmerking komen om voor een nieuwe topsportdiscipline een aanvraag in te dienen, worden hierover apart geïnformeerd.   


